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1 
In de tekst op blz. I.4 van het CEP is abusievelijk 4,5% genoemd. Uit de 

confrontatie van middelen en bestedingen aan het eind van hoofdstuk I mo-
ge blijken dat het groeicijfer 4% bedraagt. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Wereldhandels! volume) 
Goederenuitvoer (volume) 
Prijspeil goederenuitvoer 

mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % 

10.3 7,0 9,5 11,3 
14.4 11,0 12,7 14,0 
3,5 2,3 0,8 6,5 

4,1 
3,0 

28,3 

-2 ,1 
-4 ,6 

4,8 

14,0 
12,5 
6,2 

4 
-1 ,9 

3,1 

5 
3 

-1,5 

6 
6 
2,5 

3 
In het CEP 1978 werd voor 1978 een stijging van de uitvoerprijs met 2% 

voorzien. De realisatie komt uit op een daling met 1,5%. Deze discrepantie 
hangt voor het grootste deel samen met het feit dat in het vorig CEP nog 
werd gerekend met een stabilisatie van de invoerprijzen van grondstoffen en 
halffabrikaten, terwijl een daling met bijna 5% werd gerealiseerd. Op dit mo-
ment zijn slechts de realisatiecijfers over de eerste 2 maanden van 1979 be-
schikbaar. De vraag of het exportprijspeil in 1979 achter zal blijven bij de ra-
ming kan derhalve nog niet worden beantwoord. 

4 
Er is verondersteld dat de wereldhandel in volume met 6% zal stijgen en 

dat de internationale prijzen van concurrenten ongeveer in de pas zullen lo-
pen met de Nederlandse uitvoerprijs. De pakketsamenstelling van de Neder-
landse uitvoer zal voorts naar verwachting niet langer in ons nadeel werken. 
Met name voor chemische en aardolieprodukten wordt, anders dan in voor-
gaande jaren, weer met een redelijke groei van resp. 7,5 en 4,5% gerekend. 
Wat betreft de feitelijke ontwikkeling kan erop worden gewezen dat het volu-
me van de uitvoer in het laatste kwartaal van 1978 een groeivoet bereikte 
van ca 7%. 

De volumegroei van de export is inderdaad een resultaat van de door het 
CPB gemaakte veronderstellingen en van het gebruikte model. 
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5 
De berekeningen ten behoeve van het CEP 1979 werden in de loop van fe-

bruari van dit jaar afgesloten. 

6 
Een gedetailleerde uitsplitsing van de toenemende invoerpenetratie bij con-

sumptiegoederen naar afzonderlijke goederencategorieën is op dit moment 
nog niet te geven. Wel kan in meer algemene zin worden gesteld dat de mar-
ginale invoerquote van de consumptie (dus excl. grondstoffen e.d.) sinds de 
zestiger jaren een toeneming heeft vertoond van 20% naar ca. 30%. Voor 
1978 kan deze quote zelfs worden becijferd op ca. 35%. Eén van de belang-
rijkste goederencategorieën die aan dit accres heeft bijgedragen is de in-
voer van personenauto's. De invoerwaarde van deze categorie - voor con-
sumptieve doeleinden - is in de jaren 1977 en 1978 met ca. 850 min. geste-
gen. Ook omtrent mogelijke veranderingen in het consumptiegedrag zijn 
voornamelijk slechts globale gegevens bekend. Zoals blijkt uit tabel III.1 van 
het CEP 1979 is in zoverre sprake van een gedragsverandering, dat op macro-
niveau de traditionele verhouding tussen beschikbaar inkomen en con-
sumptie is verstoord. 

Over de ontwikkelingen op een meer gedesaggregeerd niveau zijn - zoals 
opgemerkt - geen enigszins nauwkeurige uitspraken te doen. Daarvoor is 
vooralsnog te weinig kennis van de onderliggende inkomens- en (relatieve) 
prijselasticiteiten aanwezig. Gezien de sterke groei in de afgelopen jaren van 
bijvoorbeeld de toeristische uitgaven, lijkt het echter zeer waarschijnlijk dat 
in deze sfeer een verandering van het consumentengedrag is opgetreden. 

Voor wat betreft de vraag omtrent vergelijkende cijfers omtrent loonkos-
ten per produkt (groep) tussen Nederland en concurrerende landen kan wor-
den opgemerkt dat hieromtrent géén cijfers ter beschikking staan. Ten aan-
zien van de mate waarin de consumptiestijging samenhangt met gezinsver-
dunning, verschuivende inkomensverdeling zowel van het looninkomen als 
binnen dat inkomen naar de lagere inkomens, en beroep op consumptief 
krediet kan het volgende worden gesteld. 

Over het effect van gezinsverdunning is weinig bekend. Wellicht mag wor-
den aangenomen dat hiervan een zeer geleidelijke positieve invloed op het 
volume van de consumptieve bestedingen uitgaat. 

Van de verschuiving in de categoriale inkomensverdeling gaat een be-
langrijk positief effect uit op de particuliere comsumptie, zoals blijkt uit tabel 
III.1 van het CEP 1979. De verschuiving tussen looninkomens en overgedra-
gen inkomens heeft geen invloed op het verloop van de consumptieve be-
stedingen, want empirisch is geen significante afwijking tussen de margina-
le consumptiequotes van het loon-, resp. het steuninkomen te constateren. 
Mogelijk kan wel de verkleining van inkomensverschillen in de personele 
sfeer een opstuwende werking op het consumptievolume hebben gehad. 

Aangenomen mag worden dat de toeneming van het consumptief krediet 
volledig tot vergroting van de nominale bestedingen leidt. Per ultimo 1978 
was het debiteurensaldo voor wat betreft deze vorm van krediet ruim f 2 
mld. hoger dan per ultimo 1977. 

7 
Zie het antwoord op vraag 6. 

8 
De verhouding tussen de toeneming van de directie invoer van consump-

tiegoederen en de totale consumptie bedroeg voor 5-jaars perioden vanaf 
1960: 

1960/64 0,24 
1965/'69 0,22 
1970/74 0,33 
1975/78 0,29 
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De laatst bekende gegevens wijzen op een toeneming van de directe in-
voer ten behoeve van de consumpt ie met ca f 4,5 mld . Dit bedrag bestaat 
voor f 3 mld . uit toeneming van de goederen en voor f 1,5 mld. uit reisver-
keer. 

De ontvangsten uit hoofde van het reisverkeer zijn in de jaren 1977 en 
1978 tezamen met f 100 min gedaald. De uitgaven daarentegen zijn met 
f 2,25 mld . gestegen. In de sfeer van het reisverkeer werd van de «meeval-
Ier» van f 1 mld . ongeveer f 100 min. gerealiseerd. 

10 
Zie het antwoord op vraag 6. 

11 
Het onder regel a van de tabel genoemde bedrag betreft ui ts lui tend de 

meerdere inkomsten uit hoofde van de export van goederen indien Neder-
land de ontwikkel ing van de vo lumegroei van de wereldhandel zou hebben 
bi jgehouden. Aangezien Nederland vr i jwel geen auto's exporteert , is het 
aandeel hiervan in het bedrag van f 5,5 mld . verwaarloosbaar. 

12 
In de tabel (blz. 3) wordt een aantal voor 1977 en 1978 relevante oorzaken 

van verslechtering van het saldo van de lopende rekening van de betal ings-
balans genoemd. Voor andere jaren spelen andere oorzaken een grote rol . 
Vandaar dat de gekozen ci j feropstel l ing voor de jaren 1975-1976 en 1979 
minder zinvol lijkt. In plaats daarvan de volgende opstel l ing met onder-
staand commentaar. Vanwege recent ter beschikking gekomen cijfers over 
1978, wi jken de hier gegeven cijfers over 1977-1978 iets af van die in de 
Voortgangsnota. 

Veranderingen in het saldo lopende rekening 

1974 1976 1978 1979 

Saldo lopende rekening (trans.basis) 
(t/m '77 volgens NR 19771 6010 7450 -2450 -1500 
Mutatie 1440 -9900 1000 
waarvan: 
A. Goederenbalans 1695 -7065 1450 
B. Dienstenbalans 1100 -1750 -150 

w.v. reisverkeer -1750 -2350 -1200 
C. Primaire en secundaire inkomens -280 -1085 -350 

De mutat ie in het goederensaldo word t in het algemeen bepaald door het 
verschil in groei tempo tussen u i tvoervolume en invoervolume en door ver-
anderingen in de ruilvoet. Het verschil in vo lumegroei van uitvoer en invoer 
wordt bepaald door een aantal factoren. Allereerst is het verschil in de groei 
van de wereldhandel en de groei van de afzet in het binnenland van belang. 
Vooral in 1975 en 1976, m a a r o o k i n 1979, blijkt deze factor van beslissende 
betekenis te zijn. Bedroeg de wereldhandelsgroei in de jaren 1975 en 1976 
te zamen zo'n 1 2 % , de (naar invoerintensiteit herwogen) binnenlandse afzet-
st i jging bedroeg slechts 5%. Dit heeft een grote positieve impuls voor het 
saldo van de handelsbalans betekend. Deze invloed was dermate groot , dat 
hierdoor het vr i j grote terreinverl ies op buitenlandse en binnenlandse markt 
gecompenseerd kon worden. Ook voor 1979 bepaalt deze factor de verbete-
ring van de handelsbalans. De verwachte wereldhandelsgroei bedraagt im-
mers 6 %, terwi j l de voor invoer relevante binnenlandse afzetsti jging naar 
raming 3,5 a 4 % bedraagt. Daarnaast is de verandering van marktaandeel 
relevant. Aan de uitvoerzijde gaat het dan om de mate waar in de Nederland-
se uitvoer de groei van de wereldhandel kan bi jhouden. Er blijkt dan zowel in 
de jaren 1975-1976, als in 1977-1978 een omvangr i jk terre inver l ies op bui-
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tenlandse markten te hebben plaatsgevonden. Over de jaren 1975-1976 blijkt 
de Nederlandse uitvoergroei 4 % geringer te zijn dan die van de geografisch 
herwogen were ldhandel , terwi j l dit over de beide volgende jaren zelfs 8 % 
bedraagt. Door de benodigde invoer hiervan af te trekken, kan het netto be-
tal ingsbalanseffect worden beci j ferd. Dit bedraagt resp. f 2 a f 2,5 mld . over 
1975 en 1976 en ongeveer f 5 m ld . over 1977 en 1978. Voor 1979 word t aan-
genomen, dat de Nederlandse uitvoer zich in vo lume conform de wereld-
handel ontwikkelt . 

Aan de invoerzijde kan het verlies aan marktaandeel op de binnenlandse 
markt worden afgemeten aan de mate, waar in de invoer sneller groeit dan 
de naar invoerintensitei t herwogen afzet. Zowel in de jaren 1975-1976 als in 
de vo lgende twee jaren blijkt de groei van de totale invoer van goederen on-
geveer 1 VA % gemiddeld per jaar meer te sti jgen dan de naar invoerintensi-
teit herwogen afzet. In beide twee-jaarsperioden is dit in sterke mate in de 
consumpt iegoederensector geconcentreerd. Indien het vo lume van de in-
voer van consumpt iegoederen voor gezinnen zich in de jaren 1975-1976 
con fo rm het vo lume van de particuliere consumpt ie ontwikkeld zou hebben, 
zou dit ru im f 2 mld . minder invoer betekend hebben. Voor 1977 en 1978 valt 
dit op basis van voor lopige cijfers te becijferen op ongeveer 0,75 mld . Daar-
naast heeft zich in dezelfde periode een toename van de invoer voorgedaan 
met ongeveer eenzelfde bedrag als gevolg van de meer dan normale voor-
raadvorming in 1978. Alhoewel minder dan in 1978, wordt ook voor 1979 
aangenomen dat enige verdere invoerpenetratLe zal plaatsvinden. De totale 
goedereninvoer stijgt naar verwacht ing in 1979 0 a 0,5% sneller dan de rele-
vante afzetst i jging. 

13 
In 1976 bedroeg de waarde van de export van aardgas circa f 5,3 mld . De 

invoer van aardgas was in 1976 nog verwaarloosbaar. In 1978 bedroeg de 
waarde van de export en import circa f 6,0 resp. f 0,3 mld . In 1978 was de bij-
drage van het aardgas aan het betal ingsbalansoverschot dus nog wat groter 
dan in 1976. 

Naast de directe gevolgen voor de betalingsbelans van de import en ex-
port van aardgas valt echter te wijzen op de invloed die een selectievere af-
zet van aardgas in het binnenland kan hebben op de betalingsbalans. Dit 
omdat de substi tuten voor aardgas waarvan de levering beëindigd is geïm-
porteerd moeten worden . Met name valt te denken aan stookolie en kolen 
voor electriciteitscentrales en voor sommige industriële aanwendingen. 

Indien de export van aardgas zich conform de wereldhandel zou hebben 
ontwikkeld, zou het bedrag van regel a) ruim 1 mld . lager zijn uitgeval len. 

14 
Voor de beantwoord ing van deze vraag zij verwezen naar de beantwoor-

ding van de vragen 136 en 139. Daar blijkt dat het eerste jaarseffect van de 
addi t ionele invloed van de pr i jsontwikkel ing van de olie-invoer op de prijs 
van de particuliere consumpt ie 0,4% bedraagt. Een verdel ing hiervan per 
kwartaal kan niet worden gegeven. 

15 
Tussen de Nederlandse Gasunie N.V. en de VEGIN is op het punt van de 

ol iepr i jsgevoel igheid van de kleinverbruikerspri jzen de volgende overeen-
s temming bereikt: 

- De m3-pri js word t voor de jaren 1980 en 1981 voorts, op hierna aan te 
geven wijze gekoppeld aan de ontwikkel ing van de prijs van zware stook-
olie. 

- Voor het vaststellen van een eventuele tar iefsverhoging per 1 januari 
1980 als gevolg van deze koppel ing word t het rekenkundig gemiddelde van 
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde cijfers omtrent 
de gemiddelde inkoopwaarde van de feiteli jk verhandelde stookolie (de zo-
genaamde 'P') in de eerste drie kwartalen van 1979 vergeleken met de door 
part i jen vastgestelde min imumwaarde van f 210 pe r ton . Indien dit gemid-
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delde hoger is dan f210 per ton zal de vorenbedoelde m3-prijs worden ver-
hoogd, in die zin dat per f 1,30 verschil een verhoging geldt met 0,1 cent. 
Hierbij zal de volgende afronding worden toegepast: een rest van minder 
dan f 0,65 heeft geen verhoging tot gevolg, terwijl een rest van f 0,65 of meer 
leidt tot een verhoging met 0,1 cent. 

- Voor het vaststellen van een eventuele tariefsverhoging per 1 januari 
1980 als gevolg van deze koppeling wordt het rekenkundig gemiddelde van 
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'P' van het 
vierde kwartaal 1979 en de eerste drie kwartalen van 1980 vergeleken met de 
door partijen vastgestelde minimumwaarde van f 210 per ton. Indien dit ge-
middelde hoger is dan f 210 per ton zal de voor 1980 geldende m3-prijs op 
overeenkomstige wijze als bepaald in 3a worden verhoogd, met dien ver-
stande dat deze verhoging slechts zal plaatsvinden indien en voor zover de-
ze verhoging meer bedraagt dan de verhoging ingevolge de koppeling aan 
de 'P' per 1 januari 1980. 

- Zowel voor 1980 als voor 1981 kan de sub 3 bedoelde koppeling geen 
aanleiding geven tot een verlaging van de m3-prijzen. 

- Indien ingevolge een besluit van de Minister van Economische Zaken in 
de jaren 1979 en/of 1980 in enig kwartaal een plafonnering geldt van de 'P' 
als bedoeld in de Prijsvoorwaarden behorende bij de Overeenkomst voor de 
levering van gas aan grootverbruikers zal voor dat kwartaal deze geplafon-
neerde 'P' in de plaats treden voor de door het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek gepubliceerde 'P', tenzij de laatste lager is. 

Door de Minister van Economische Zaken is hieraan, te zamen met de an-
dere onderdelen van de overeenkomst tussen Gasunie en VEGIN goedkeu-
ring gehecht. In de desbetreffende goedkeuringsbrief aan Gasunie is aange-
tekend dat de afgesproken prijsverhogingen per 1 januari 1979, 1980 en 1981 
van 2, 2 en 1 ct/m3 strekten tot de beoogde inhaal van de achterstand die de 
kleinverbruikerstarieven vertoonden ten opzichte van de h.b.o.-pariteit. Met 
het oog daarop bevat eerdergenoemde brief de volgende passage: 'Indien 
echter zou blijken dat de olieprijzen zich zodanig ontwikkelen dat de inhaal 
naar verwachting onvoldoende zou zijn om de intentie zoals neergelegd in 
de overeengekomen inhaal te realiseren, behoud ik (i.c. de Minister van Eco-
nomische Zaken) mij het recht voor om met Gasunie en VEGIN in overleg te 
treden ten einde deze intentie alsnog te bereiken'. 

16 
Gezien het ontbreken van gegevens over omvang en eventuele groei van 

het zwarte circuit is het niet mogelijk om de invloed daarvan op de groei van 
de particuliere consumptie te kwantificeren. Wel moet worden aangenomen 
dat de invloed op de consumptiegroei zeer beperkt is. In het CEP 1979 is in 
tabel III.1 weergegeven dat de discrepantie tussen de consumptiegroei en de 
toeneming van het vrij beschikbare inkomen voor het grootste deel kan wor-
den verklaard uit wijzigingen in de inkomensverdeling. De in de tabel ge-
noemde «onverklaarbare rest» bedroeg over de periode 1974-1978 gemid-
deld 0,5% per jaar. Deze restpost kan in belangrijke mate worden toege-
schreven aan ontsparingen en kredietverlening. 

17 
Sinds september 1978 is de prijsindex van de gezinsconsumptie in de 

Bondsrepubliek met 3,1% gestegen, terwijl de index in Nederland met 1,6% is 
toegenomen. Per maand zijn de cijfers als volgt: 

Periode Bondsrepubliek Nederland 

%-mutatie t.o.v. voorafgaande periode 

1978 sept. -0 ,3 
okt. 0 
nov. 0,3 
dec. 0,4 

1979 jan. 1,1 
feb. 0,5 
mrt. 0,7 

1 Voorlopig cijfer. 
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18 
In het CEP 1979 word t de mutat ie van de loonsom per werknemer in 1979, 

inclusief de kosten die voor tv loeien uit de vervroegde ui t t reding, geraamd 
op 6,5 a 7%. De produkt iv i te i tsst i jg ing word t op 2,5% geraamd. Hierin is een 
arbeidst i jdverkort ing verdisconteerd van 0,5 %. De st i jging van de loonkos-
ten per eenheid produkt bedraagt dan 4 a 5%. Uitgaande van directe en 
vol ledige doorberekening bedraagt de invloed hiervan op de pri jsst i jging 
van de particuliere consumpt ie 1,7 %. Het overeenkomst ige cijfer in de MEV 
1979 was 0,9%. Hierbij werd uitgegaan van een loonprodukt iv i te i tsst i jg ing van 
5,5 a 6 respectievelijk 3,5%. 

19 
In de MEV 1979 was de toeneming van de loonkosten per eenheid produkt 

in de verwerkende industr ie voor 1979 geraamd op - 1 %. In het CEP 1979 is 
hiervoor thans + 1 , 5 % opgenomen. 

20 

Tabellarisch overzicht van enige kerngegevens in de periode 1970—1979 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in % 

Prijsindex gezinsconsumptie 3,6 7,5 7,8 8,0 9,6 10,2 8,8 6,4 4,1 4,5 
Reëel vri j beschikbaar ink. 8,5 2,0 2,9 0,9 2,7 3,8 0,9 2,4 3,0 2,0 
Incidenteel loon 4,1 1,5 0,3 2,9 1,5 -0 ,2 2,0 1,0 1,7 1 a 1,5 
Arbeidsproduktiviteit 6,2 4,2 5,0 6,5 4,0 -0 ,4 5,4 3,0 3,0 2,5 
Volume bruto nationaal 
produkt 6,4 

niveaus 

4,2 3,6 6,1 3,6 -1 ,8 4,8 2,5 2,0 2,5 

Werkloosheid (1000 pers.) 45 62 108 110 135 196 211 204 206 210 
Arbeidsinkomensquote' 83,5 85,8 85,1 85,0 87,9 93,8 91,7 91,4 90,5 90 
Saldo lopende rekening van de 
betalingsbalans (mid. gld.) -1 .70 -0 .44 4,33 6,72 6,01 5,17 7,45 1,06 -2,45 -1 .50 

1 Gecorrigeerd voor mijnbouw, openbaar 
nut en woningexploitatie. 

21 
In de brief van de Min is te rvan Economische Zaken van 19 december 1978 

aan de Tweede Kamer is het voornemen van de Regering te kennen gegeven 
o m in de loop van het jaar 1979 niet tot bi jstel l ing van het pri jsbeleid over te 
gaan. Slechts wanneer de feiteli jke ontwikkel ingen (zeer) sterk afwijken van 
de toen gehanteerde veronderstel l ingen, zou zulks alsnog worden overwo-
gen. Hoewel de raming van een aantal cruciale ontwikkel ingen inmiddels is 
bi jgesteld, is het thans toch niet oppor tuun het pri jsbeleid te veranderen. 
Wel zal aan het eind van 1979 bij het vaststel len van het pri jsbeleid van 1980 
worden nagegaan of in 1979 bij de doorberekening van loonst i jg ingen ach-
terstanden zijn opgetreden. 

22 
Bij het maken van de korte- termi jnvoorspel l ingen - zoals in het CEP -

word t gebruik gemaakt van het kwartaalmodel . Dit model kan geen informa-
tie verschaffen van de toeneming van investeringen op de creatie van ar-
beidsplaatsen. Met behulp van het VINTAF-model kunnen in principe wel 
berekeningen worden uitgevoerd over de arbeidsplaatseffecten van investe-
r ingen. Het VINTAF-model is echter minder geschikt om dit soort effecten 
per jaar gedetai l leerd te berekenen maar is juist geconstrueerd om in termen 
van middel lange termi jn het verband tussen invester ingen en arbeidsplaat-
sen te leggen. Overigens kan dit niet geïsoleerd worden bezien. Immers het 
arbeidsplaatseneffect hangt af van de verhouding vervangings- en uitbrei-
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dingsinvester ingen binnen de invester ingen in out i l lage. Deze verhouding 
hangt mede af van de loonontwikkel ing. Daarnaast speelt de bezettingsgraad 
weer een rol bij het feit in hoeverre arbeidsplaatsen in werkgelegenheid re-
sulteren. Binnen het VINTAF-model is het niet mogel i jk het effect van de in-
vester ingen in gebouwen geïsoleerd te bezien. Bovengenoemde aspecten 
zullen duideli jk maken dat het niet goed mogel i jk is voor 1978 en 1979 het ar-
beidsplaatseneffect als gevolg van de groei van de investeringen te bereke-
nen. 

23 
De vraag heeft betrekking op de opgelopen achterstand in de investerings-

activiteiten ten gevolge van de koude winter. Zou de winter in de eerste 
maanden van 1979 gelijk zijn geweest aan die van 1978, dan zou de bouw-
produkt ie waarschi jnl i jk f 2,5 mld . hoger zijn geweest (incl. b.t.w. en in prijs-
peil 1978). In het CEP is aangenomen dat ca. f 1 mld . hiervan kan worden in-
gehaald, door het laten verr ichten van overwerk en het aantrekken van (op 
jaarbasis) ca. 3000 man extra personeel. Deze laatste toeneming wordt mo-
gelijk geacht, ondanks de bestaande knelpunten op de arbeidsmarkt. Waar 
mogel i jk zal van overheidswege zo'n inhaal worden bevorderd. 

24 
De verwachte verandering van de werkgelegenheid in 1979 ten opzichte 

van 1978 is als vo lgt : 

Aantallen in manjaren 

Landbouw - 6 000 
Nijverheid excl. bouw - 1 3 000 
Bouwnijverheid 3 000 
Diensten 18 000 
— w.v. gesubsidieerde sector' 15 000 

Totaal bedrijven 2 000 
Overheid 11 000 

' Sectoren en bedrijfstakken die in ver-
band met een ongunstige werkgelegen-
heidssituatie in recente jaren ti jdeli jk 
worden gesubsidieerd, zijn hierin niet 
begrepen. Onder gesubsidieerde sector 
wordt verstaan sectoren als het openbaar 
vervoer, medische diensten, sociaal-cul-
turele en maatschappelijke dienstverle-
ning, cultuur en recreatie enz. voorzover 
deze uit collectieve middelen worden 
gefinancierd. De raming van 15 000 is 
conform de Miljoenennota 1979. 

De netto-aanwas van AAW/WAO-u i tker ingsgerecht igden in 1979 wordt 
thans geraamd op 33 000 personen. 

25 
Een indicatie voor het ver loop van het rendement geeft het complement 

van de z.g. arbeidsinkomensquote. Deze laatste is bli jkens de kerngegevens 
op blz. I. 10 van het CEP met (afgerond) 0,5 procentpunt gedaald, zodat de 
rendementsposit ie iets is verbeterd. 

26 
Het gebruik van de wisselkoers ten behoeve van herstel van het extern 

evenwicht biedt in de gegeven situatie wein ig perspectieven aangezien de 
onder l iggende binnenlandse ontwikkel ing op wat langere termi jn onaange-
tast blijft. Het concurrent ievoordeel , dat zich met enige vertraging en pas na 
een nadelig ruilvoeteffect zal voordoen, zal immers in onze open, gein-
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dexeerde economie spoedig teniet worden gedaan door addit ionele pri jssti j-
g ingen. Wat overbl i j f t is een extra inflatoire impuls die bl i jvend doorwerkt 
op het binnenlands kostenpeil . Voor nadere uiteenzett ingen moge onder 
meer worden verwezen naar de toel icht ing bij het begrot ingshoofdstuk van 
Financiën voor het jaar 1979 en naarde kamerstukken en Handelingen be-
treffende de Wet wisselkoers van de gulden alsmede betreffende het Euro-
pees Monetair Stelsel. Gezien de grote onzekerheden die met de ontwikke-
l ing van de wisselkoers zijn gemoeid, alsmede gezien de zich zelf realiseren-
de verwacht ingen die kunnen optreden bij voorspel l ingen terzake, is - z o a l s 
gebru ike l i j k " in het CEP voor het jaar 1979 uitgegaan van gelijk bl i jvende 
wisselkoersverhoudingen. Wel is rekening gehouden met de over loop uit 
1978. Volgens het CEP 1979 impliceert de over loop een sti jging van de effec-
tieve koers van de gulden met 3 a 3,5%. 

27 
De toename van de afvloei ing van l iquiditeiten naar het buitenland in 1978 

ten opzichte van die in 1977 moet vr i jwel geheel worden toegeschreven aan 
de omslag in het saldo lopend verkeer (1977 overschot ruim 0,5 mld. , 1978 te-
kort ru im 3 mld). 

De rekening-courantverhoudingen in mult inat ionaal concernverband zijn 
vervat in de post «directe investeringen» van het part icul ier kapitaalverkeer. 
Het aandeel van de rekening-courantverhoudingen hierin was in 1978 echter 
zeer ger ing. Deze transacties hebben vorig jaar per saldo niet bi jgedragen 
tot de bedoelde afvloei ing van l iquiditei ten. 

28 
De afvloei ing van l iquiditei ten naar het buitenland (c.q. het nationaal l iqui-

diteitstekort) bedroeg in 1978 4440 min. gulden. Het aandeel van de afvloei-
ing via het lopende verkeer hierin was 3176 min. gulden en dat van de af-
v loei ing via het kapitaalverkeer 1264 min . Aangezien het hier saldogroothe-
den betreft en bovendien het gezamenlijke kapitaalverkeer van de monetaire 
en niet-monetaire sectoren een sterk f luctuerend karakter vertoont, kan nau-
weli jks worden aangegeven welke de voorui tz ichten voor geheel 1979 zijn. 
Voor wat betreft het saldo lopende rekening wijzen de recente ramingen in 
het CEP 1979 op een tekort van 1,5 mld . gulden. Een beperking van de kapi-
taalui tvoer word t niet overwogen. Dit zou ingaan tegen de thans bereikte l i-
beralisatie van het kapitaalverkeer en in stri jd komen met de in OESO- en EG-
verband aangegane l iberal isat ieverpl icht ingen. In een sfeer van een interna-
t ionaal geleideli jk toenemend protect ionisme zou een dergeli jke stap ook 
precedenten voor andere landen kunnen scheppen. 

Beperking van de kapitaaluitvoer zou voorts niet bi jdragen tot de oplos-
sing van de problemen waarmee de Nederlandse economie thans te kam-
pen heeft, zoals de onevenwicht ige ontwikkel ing van de bestedingen met 
achterbl i jvende investeringen en relatief sterk st i jgende consumpt ie te za-
men met verschuivingen in het consumptiepakket, de ontwikkel ing van het 
begrot ingstekort, de dreigende aanwakkering van de inflatie en het relatief 
hoge kostenpeil in ons land. Ten slotte moet worden vermeld dat een ver-
minderde kapitaaluitvoer zou bijdragen tot lagere kapitaalopbrengsten het-
geen de lopende rekening nadelig zou beïnvloeden. 

Herstel van extern evenwicht zal moeten plaatsvinden door een verster-
king van de Nederlandse concurrentiekracht. De Nederlandse kapitaaluit-
v o e r v a n de private sector en de overheid bedroeg in 1978 35 730 min gul-
den. Voor een uitspl i tsing van de belangrijkste categorieën van de kapitaal-
uitvoer, effectentransacties met het buitenland en directe investeringen mo-
ge worden verwezen naar de tabellen 6.4 en 6.5 van de Kwartaalberichten en 
het Jaarverslag van De Nederlandsche Bank. 

29 
De l iquiditeitscreatie van 3,3 mld . in 1978 v o o r d e totale overheid kanvoor 

1,5 mld . worden toegeschreven aan het Rijk. De l iquiditeitscreatie van de la-
gere overheid bedroeg verleden jaar 1,8 mld . 
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30 
De overschrijding van de norm voor de kredietverlening door het bankwe-

zen, waarover op blz. 4 van de nota wordt gesproken, deed zich voor gedu-
rende de laatste twee maanden van 1978. De maanden daarvoor bleef de ex-
pansie van de kredietverlening achter bij de norm. Tot en met de maand no-
vember bedroeg de overschrijding 0,4% van het basisbedrag; in de maand 
december was dit opgelopen tot 1,5%. In bedragen uitgedrukt betekent dit 
dat de overschrijding per ultimo december ruim 0,8 mld. bedroeg. Voor het 
jaar 1979 is een nieuwe norm voor de kredietverlening vastgesteld. De kre-
dietverlening mag niet meer toenemen dan met 8% gerekend ten opzichte 
van een basisbedrag dat 106% van dat van de restrictie voor 1978 bedraagt. 
Uiteraard kan de mogelijkheid dat banken de norm gaan overschrijden niet 
worden uitgesloten. De sanctie hierop is evenwel, dat de banken een rente-
loos deposito bij de Nederlandsche Bank moeten aanhouden. Voorts kan de 
Bank een overschrijdende instelling opdragen de overschrijding ongedaan 
te maken. Anders dan de vraag suggereert - wordt er derhalve niet reeds 
met een overschrijding rekening gehouden. 

31 
Zoals in Bestek '81 is uiteengezet moet een netto kapitaalmarktberoep van 

de gehele overheid op middellange termijn ter grootte van 41/2 procent van 
het nationale inkomen als het maximaal haalbare worden beschouwd. Gelet 
op bijzondere omstandigheden die zich in de loop van een jaar op zowel de 
geld- als op de kapitaalmarkt kunnen voordoen, is het zeer moeilijk een goe-
de prognose te geven van het feitelijke beroep in een bepaald jaar. Het is bo-
vendien ongewenst prognoses omtrent het verwachte kapitaalmarktberoep 
te publiceren met het oog op anticipatie hierop van marktpartijen en de ver-
storing die hiervan op de financieringsmogelijkheden van het Rijk kan uit-
gaan. Wel kan worden gesteld dat het feitelijke beroep in 1979, in aanmer-
king nemend dat de nationale besparingen wat tegenvallen, bij het structu-
reel haalbare geachte beroep zou kunnen achterblijven. 

Gegeven een nationaal inkomen van bijna 276 mld. moet derhalve bij een 
financieringstekort van 6% gerekend worden op een aanzienlijke monetaire 
financiering. Ter bepaling van de gedachten: zou voor de totale overheid 
een kapitaalmarktberoep kunnen worden gerealiseerd van 4'/2 % van het na-
tionale inkomen, dan bedraagt de monetaire financiering door de overheid 
bij een financieringstekort van 6 % ruim 4 mld. Indien het financieringstekort 
zou oplopen tot 6V2 procent, moet worden aangenomen dat ook de monetai-
re financiering bijna een Vi procent (van het nationale inkomen) hoger zou 
moeten uitkomen. Een dergelijke overschrijding van het financieringstekort 
is, zoals ook in de Voortgangsnota is gesteld, volstrekt ontoelaatbaar. 

32 
Op blz. 4 van de Voortgangsnota Bestek '81 wordt gewezen op de voortge-

zette krachtige expansie van het hypothecaire en consumptieve krediet bij 
het bankwezen. Het hypothecaire krediet op woningen, verstrekt door geld-
scheppende instellingen, nam in 1978 toe met 25 %. In bedragen komt dit 
neer op een expansie met 9,8 mld. tot een niveau van 49 mld. ultimo 1978. 
Het consumptieve krediet, verstrekt door algemene banken en landbouwkre-
dietinstellingen (exclusief dochtermaatschappijen), nam eveneens met ca. 
25 % toe gedurende het afgelopen jaar. Dit betekent in bedragen een toene-
ming met 0,7 mld. tot een niveau van het uitstaande debiteurensaldo van 3,4 
mld. in december 1978. 

33 
De reële rente kan worden gedefinieerd als het verschil tussen de stand 

van de rente op langlopende staatsobligaties, gemiddeld over een bepaalde 
periode, en de prijsstijging van de gezinsconsumptie die is opgetreden ten 
opzichte van de overeenkomstige periode een jaar eerder. De meest recente 
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cijfers hebben betrekking op januari 1979, dan wel bij ontbreken daarvan op 
het laatste kwartaal van 1978. De vo lgende reële rentes kunnen daaruit bere-
kend worden : 

Nederland 4,2 
België 5.1 
Denemarken 6,0 
Duitsland 3,4 
Frankrijk -1.9 
Italië 0,0 
Verenigd Koninkr i jk 4,1 

Vastgesteld kan worden dat op dit moment de reële rente in Nederland ze-
ker niet uitzonderli jk hoog is vergeleken met andere landen, ofschoon voor 
Nederlandse verhoudingen thans een uitzonderl i jk hoog niveau is bereikt 
(zie ook het antwoord op vraag 34). Opval lend is dat juist die landen, die er in 
zijn geslaagd het inflatieniveau in de afgelopen jaren belangri jk te verlagen, 
een hoge reële rente te zien geven. Hierbij zal een rol spelen dat de inflatie-
verwacht ingen met een zekere vert raging plegen te reageren op verande-
ringen in het inf lat ietempo. 

Wanneer het gaat om de invloed van het (reële) renteniveau op het niveau 
van de bedri j fs investeringen en de won ingbouw, is vooral het t rendmat ige 
ver loop van het renteniveau van belang. 

In het algemeen kan worden gesteld dat een hoger renteniveau op zichzelf 
bezien een remmend effect heeft op bedri j fs investeringen en won ingbouw. 
Het niveau van de bedri j fs investeringen word t echter in belangri jke mate te-
vens beïnvloed door factoren als bezett ingsgraad, rendementsonwikkel ing, 
afzetverwachtingen en investeringsfaci l i tei ten. Bij de won ingbouw speelt 
het op de (geraamde) woningbehoef te gerichte volkshuisvestingsbeleid me-
de een rol. Een kwanti f icering van de invloed van de verschil lende effecten 
op de investeringsvraag is niet mogel i jk. 

34 
Het rendement op de drie laatste staatsleningen van rond 8V2% word t als 

hoog aangemerkt omdat bij een pri jsst i jging van circa 4 % een reëel rende-
ment resteert van ruim 4 % . Dat dit hoog is, kan worden afgeleid uit de hoog-
te van het reële rendement in het ver leden, die hieronder gegeven word t in 
de vo rm van vi j f jaarsgemiddelden. 

Ontwikkeling reëel rendement op langlopende staatsleningen 

Gemiddeld over 55/59 60/64 65/69 70/74 1975 1976 1977 1978 

Reëel rendement 1,5 1,2 1,6 0,7 -1 ,9 -0 ,3 1,7 3,6 

Het lage niveau van de reële rente in de periode 70/76 is het gevolg van 
het feit dat bij sterk oplopende en hoge inflatieniveaus het nominale rende-
ment daarbij pleegt achter te bl i jven (zie ook antwoord opv raag 19). De ver-
gel i jking is daarom zinvoller met een periode, waar in zich gematigder prijs-
ontwikkel ingen hebben voorgedaan, zoals in de eerste drie perioden het 
geval was. Daaruit blijkt dat het huidige niveau van 4 % voor Nederlandse 
verhoudingen als hoog moet worden beschouwd. Wat betreft de vergel i j -
king met andere landen kan worden verwezen naar het eerste gedeelte van 
de beantwoording van vraag 19. Vermeld zij nog dat de overeenkomstige cij-
fers voor de Verenigde Staten en Japan respectievelijk -0,5 en 2,7% bedra-
gen. 

35 
Met betrekking tot de budgettaire last in de jaren 1980 tot en met 1985 in-

dien de reële rente op 4 % gehandhaafd blijft en het f inancieringstekort op 
6% van het nationale inkomen word t gesteld kan het volgende worden op-
gemerkt. Het f inancieringstekort van 6% van het netto nationale inkomen 
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heeft betrekking op de gehele overheid. Aangenomen dat het aandeel van 
het Rijk daarin circa 4,5% blijft bedragen kunnen, op basis van bovenvermel-
de reële rente en de huidige pr i jsst i jg ing, de volgende rentelasten voor de ja-
ren 1980tot en met 1985 berekend worden. 

Jaar Rentelasten in % van het 
nationale inkomen 

1980 2,3 
1981 2,5 
1982 2,6 
1983 2,9 
1984 3,0 
1985 3,1 

36 
Het is niet bekend welk bedrag van de in 1977 en 1978 en 1e kwartaal 1979 

(nieuw) ui tgegeven obl igat ieleningen op de Nederlandse kapitaalmarkt uit 
het bui tenland afkomst ig was. Wel is aan te geven de omvang van het bui-
tenlandse aanbod op de Nederlandse kapitaalmarkt ter zake van de aankoop 
van zowel oude als nieuw uitgegeven obl igat ies en pandbrieven te zamen. 
Uitgedrukt in een percentage van het nettoberoep in dezelfde categorie be-
droeg dit voor 1977 circa 43. In 1978 is dit aandeel gedaald tot ca. 2 3 % . 
Voor het 1ste kwartaal van 1979 zijn nog geen gegevens beschikbaar. 

37 
De invoer van lange f inancier ingsmiddelen bedroeg in 1978 1,8 mld . 

tegenover 3,4 mld . in 1977. Ondanks een afneming is er sprake van een om-
vangri jk bedrag indien word t bedacht, dat er in de daaraan voorafgaande 
t ien jaren een netto uitvoer van lange f inancier ingsmiddelen plaatsvond van 
gemiddeld bijna 1 mld. per jaar. 

38 
Zoals in het Centraal Economisch Plan 1979 is uiteengezet is een gel i jkbl i j -

vende l iquidi tei tsquote in 1979 de meest waarschi jnl i jke uitkomst. Hoewel 
enige dal ing van de l iquidi tei tsquote niet mag worden uitgesloten, zal deze 
vermoedel i jk niet erg groot zi jn. Tegenover de verwachte afvloei ing van l i -
quidi tei ten naar het buitenland en het effect van het kredietbeleid van de Ne-
derlandsche Bank moet immers worden gerekend op een niet onaanzienli jke 
l iquiditeitscreatie door de overheid. 

39 
De invalshoek van waarui t het CPB het f inancieringstekort raamt is de 

transactiebasis. Deze methodiek hangt samen met de wijze waarop de eco-
nometr ische model len van het CPB zijn opgebouwd. In tweede instantie wor-
den de transactiecijfers omgezet in kascijfers. Het kabinet raamt het f inancie-
ringstekort direct op kasbasis. Deze ramingsmethodiek sluit aan op de wijze 
waarop volgens de Comptabi l i tei tswet 1976 de uitgaven en de ontvangsten 
moeten worden verantwoord. Kastransactieverschil len vo rmen derhalve 
een potentiële bron van afwi jk ingen tussen de ramingen van het CPB en die 
van het kabinet. De raming van het f inancieringstekort voor het Rijk in 1979 
is hoger dan de raming in de Mi l joenennota 1979. De belangri jkste verkla-
ring voor deze verslechtering van het begrot ingsbeeld word t gevormd door 
de doorwerk ing van de tegenvaller in de belast ingopbrengst 1978. In de ko-
mende Voorjaarsnota zal een gedetai l leerd overzicht worden gegeven van 
alle mutat ies in uitgaven en ontvangsten die bij de begrot ingsui tvoer ing 
1979 worden verwacht. 
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40 
In onderstaande tabel zijn gerealiseerde kasontvangsten en -uitgaven van 

het Rijk over de maanden januari en februari 1979 weergegeven. Ten tijde 
van het uitbrengen van de Nota waren voor februari slechts voorlopige reali-
satiecijfers beschikbaar. Deze wijken echter slechts in geringe mate af van de 
onderstaande realisatie. 

Overzicht van de kasontvangsten en uitgaven van het Rijk in de periode 
januari en februari 1979 (in miljoenen guldens) 

Omschrijving Januari en februari 

ontvangsten betaling2 

Begrotingsontvangsten en 'betalingen' 
1. Belastingen (aandeel van het Rijk) 
2. Overige begrotingsontvangsten 
3. Aflossingen van langlopende binnenlandse 

staatsschuld 
4. Overige begrotingsbetalingen 

Kastekort wegens begrotingstransacties 

Overige ontvangsten en betalingen 
5. Opneming van langlopende binnenlandse 

staatsschuld 
6. Stortingen in anticipatie op uit te geven vaste 

leningen (voorinschrijfrekening) 
7. Investeringsrekening 
8. Gemeentefonds en Provinciefonds 
9. Gemeenten (onroerend-goedbelastingen en 

aandeel grond- en personele belasting) 
10. Schatkistpapier 
11. Diverse vorderingen en schulden op korte termijn 

Afneming van de liquide middelen van het Rijk 
Financieringstekort (posten 1, 2, 4 , 7, 8 en 9 vermeerderd 
resp. verminderd met een aantal bijzondere posten) 

9 547 
2 428 

479 
15 531 

11 975 16010 
11 975 

2 842 

4 035 

950 
272 3 

319 

172 
131 

1 820 

5 106 5 438 
332 

1 102 

1 Exclusief post 5. 
2 Inclusief het kapitaalverkeer met 
het buitenland. 

41 
De belangrijkste oorzaak voor de tegenvallende belastingopbrengsten in 

1979 is gelegen in de doorwerking van de tegenvallende ontvangsten 1978 
naar 1979. In de Voorlopige Rekening van de begroting 1978 is vermeld dat 
de ontvangsten 1978 ten opzichte van de raming in de Miljoenennota met 
een bedrag van 1,8 mld. tegenvielen. De belangrijkste verschillen tussen ra-
ming en realisatie voor 1978 hebben zich voorgedaan bij de vennootschaps-
belasting (-536 min), de inkomstenbelasting (-452 min.), de loonbelasting 
(-410 min.) en de omzetbelasting (-168 min.). Voor de achterliggende oorza-
ken van deze tegenvallers zij verwezen naar de toelichting in de voorlopige 
rekening. De tegenvallende opbrengst over 1978, ad. 1,8 mld., werkt bijna in 
zijn geheel door naar 1979. Een uitzondering daarop betreft de betalingsver-
traging ad ca. 300 min., die is opgetreden in de sfeer van de inkomstenbelas-
ting. Omdat de aanslagen reeds zijn opgelegd mag worden verwacht dat het 
bedrag dat met deze vertraging is gemoeid in 1979 wordt ontvangen. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de tegenvallende opbrengst in 1978 en 1979 weer zal 
worden ingehaald; daarom is dan ook uitgegaan van een bijna volledige 
doorwerking van de tegenvaller in 1978. In de komende Voorjaarsnota za l -
zoals gebruikelijk een herziene raming van de belastingontvangsten worden 
gepresenteerd. Op die plaats kan dan ook nader worden ingegaan op de te-
genvallers en de oorzaken daarvan die er per soort belasting zijn opgetre-
den. 
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42 
In de antwoorden op de vragen 47 en 50 is gesteld dat een omslag leidend 

tot een structureel tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 
principe moet leiden tot een neerwaartse bijstel l ing van de omvang van het 
structureel aanvaardbare begrotingstekort. Een nadere analyse zal moeten 
leren in welke mate het huidige tekort als structureel moet worden aange-
merkt. Daarbij zij opgemerkt dat de bi jstel l ing van het structurele tekort af-
hankelijk is van de uitgangsposit ie zoals die bij het maken van Bestek '81 
werd ingeschat. Deze posit ie moet gerelateerd worden aan de huidige voor-
uitzichten met betrekking tot de structurele ontwikkel ing van de lopende re-
kening. Een tweede punt dat nog afzonderli jk bezien moet worden is de ma-
te waar in het feiteli jke f inancier ingstekort in de eerstkomende jaren het 
structureel aanvaardbare tekort zal kunnen overschr i jden of anders gezegd 
in welk tempo het feiteli jk tekort naar het structureel aanvaardbare dient te 
worden teruggebracht. 

43 
Er zijn nog geen aanwijzingen dat het f inancier ingstekort van de lagere 

overheid in 1979 zal gaan afwijken van de geraamde 1,5% van het nationale 
inkomen. Voor wat de f inancier ing van dit tekort betreft, kan het volgende 
worden opgemerkt. Bij het opstel len van het f inancier ingsplan voor de gehe-
le overheid word t er in het algemeen van uitgegaan dat de lagere overheden 
hun f inancieringstekort vol ledig met lange middelen zullen dekken. Voor 
1979 is er bovendien nog rekening mee gehouden dat enige consolidatie 
van korte schuld door de lagere overheid zal plaatsvinden. Een ui tgangspunt 
is voorts dat het kapitaalmarktberoep van de particuliere sector niet in het 
nauw mag worden gebracht door dat van de overheid. 

Geconcludeerd moet worden dat de f inancier ingsplannen van de Rijks-
overheid aan de lagere overheden de mogel i jkheid bieden o m hun tekorten 
vol ledig met vaste middelen te dekken. Een en ander laat onverlet de vr i j -
heid van de lagere overheid om binnen de grenzen gesteld in de WEt kapi-
taalui tgaven publiekrechteli jke l ichamen, haar tekorten naar eigen inzichten 
te f inancieren. Zoals bekend is kan het bescheiden kapitaalmarktberoep van 
de lagere overheid in 1978 waarschi jnl i jk verklaard worden uit de in de eer-
ste helft van dat jaar bestaande verwacht ingen dat, bi j een relatief lage geld-
marktrente, de kapitaalmarktrente verder zou dalen, terwi j l de kasgeldnorm 
in het algemeen geen belemmering vormde voor het aangaan van kortlo-
pende verpl icht ingen. 

44 
Er kan niet met zekerheid worden gesteld dat er - afgezien van eventueel te 

treffen beleidsmaatregelen in het kader van de noodremprocedure - reëel te 
verwachten factoren zijn die het f inancieringstekort van de gehele overheid 
op jaarbasis zullen terugbrengen tot beneden het scharnierpunt van 6%. Een 
zodanige uitspraak is in de nota ook niet gedaan. Dit neemt echter niet weg 
dat aan de huidige raming van het f inancieringstekort 1979 geen absolute 
betekenis kan worden toegekend. De ervaringen uit het verleden laten zien 
dat naarmate de ui tvoer ing van de begrot ing verder vorderde de ramingen 
van het tekort nogal eens in neerwaartse r ichting moesten worden bijge-
steld. De onderui tput t ing van de begrot ingsui tgaven vormde hierbij een van 
de verklarende factoren. Ook de prognoses omtrent het verband tussen de 
ontwikkel ing van inkomens en bestedingen en het ver loop van de belasting-
opbrengsten in een bepaald jaar zijn in het begin van het begrotingsjaar 
alt i jd met onzekerheden omgeven. Het is tegen de achtergrond van deze er-
var ingsgegevens, alsmede tegen de achtergrond van de beperkte beschik-
baarheid van kasrealisatiecijfers, dat de Regering in dit stadium nog niet wi l 
overgaan tot toepassing van een zo drastische maatregel als de noodrem-
procedure. 
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45 
Beoogd word t een zodanige beperking van de consumptieve kredietverle-

ning, dat de ontspar ingen circa 1 mld . geringer zullen zijn dan zonder maat-
regelen vermoedel i jk het geval zou zijn geweest. In principe leidt dit tot een 
geringer beslag op de binnenlandse kapitaalmarktruimte door de instel l in-
gen die het consumpt ief krediet verstrekt zouden hebben, hetgeen een ver-
l ichting van de f inancier ingsproblematiek van overheid en particuliere sec-
tor (met name bedri jven) kan betekenen. 

46 
Onderstaand word t een overzicht gegeven van de omvang van de kapi-

taaloverdrachten, de rentebetal ingen en de WIR-uitkeringen in 1978 en 1979. 
Voor 1978 word t aangesloten bij de vermoedel i jke ui tkomsten. Van de cijfers 
van de voor lop ige rekening is momenteel de economische classificatie nog 
niet beschikbaar. De cijfers voor 1979 betreffen de ontwerp-begrot ingen.Tus-
sen haakjes worden telkens de aandelen in het nationale inkomen weerge-
geven. 

Tabel (mln .g ld . (resp. % N I ) 

Uitgavencategorie 1978 1979 

— kapitaaloverdrachten aan andere 
sectoren dan de overheid 2914(1,1) 3613(1,3) 
— kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid 2593(1,0) 2900(1,1) 
- rentebetalingen 4780(1,9) 5553(2,0) 
- WIR-uitkeringen 250(0,1) 2950(1,1) 

Voor wat betreft de samenstel l ing van de kapitaaloverdrachten zij verwe-
zen naar bij lage 7 van de Mi l joenennota 1979, i.h.b. blzz. 128 en 129. 

47 

De effectiviteit van eventuele maatregelen in het kader van de noodrem-
procedure zal groter zijn naarmate deze t i jdiger worden genomen. Ander-
zijds zijn voor het nemen van het besluit tot het al dan niet in werk ing stellen 
van de noodrem meer en betere gegevens nodig dan tot nu toe beschikbaar 
zijn. Er kan niet op voorhand worden bepaald welke de exacte datum zal zijn 
waarop uiterli jk over het al dan niet in werk ing stellen van de noodrempro-
cedure moet worden beslist. Bij de raming van het f inancier ingstekort word t 
uitgegaan van kascijfers. Omdat de transactiecijfers een relatie hebben met 
de kascijfers spelen de transactiecijfers bij de tekortraming een indirecte rol . 

In de nota over de voor tgang van Besek '81 word t een drietal factoren ge-
noemd op grond waarvan het kabinet tot het hanteren van de noodrem kan 
beslui ten, te weten de overschri jding van de grens van het f inancieringste-
kort van 6%, de f inancierbaarheid van het tekort en de monetaire voorui t -
zichten. Majeure veranderingen in de vooruitzichten met betrekking tot ge-
noemde factoren kunnen tot een verandering in de omvang van de noodrem-
maatregelen aanleiding geven. Thans lijkt een voorbereiding van maatrege-
len ter groot te van 1 mld . verantwoord. Bij een eventuele noodremmaatre-
gel ter grootte van 1 mld . wordt gedacht aan een gelijke verdel ing hiervan 
over enerzijds een tempor iser ing van ui tgaven en anderzijds een versnelde 
belast inginning. Bij de ui tgaventemporiser ing zal vooral de f lexibi l i tei t van 
de uitgaven van belang zijn. De versnelde belast inginning zal met name be-
trekking hebben op de inkomstenbelast ing en de vennootschapsbelast ing. 

48 
Versnelde inning van belastingen is niet van invloed op de personeelsbe-

zetting van de inspecties. Wel betekent zij een ti jdeli jke cumulat ie van werk-
zaamheden op de ontvangkantoren welke echter met de bestaande bezet-
t ing zal kunnen worden opgevangen. 
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49 
Afgezien van de extra kosten, die voortv loeien uit de ui tzending van het 

VN-detachement naar Libanon, valt van de materiële uitgaven voor defensie 
geen overschr i jd ing van de begrot ing te verwachten. 

Uit het an twoord op de schriftelijke vraag nr. 20 naar aanleiding van de be-
handel ing van de defensiebegrot ing 1979 blijkt dat de begrot ing en de meer-
jarenramingen voorzien in de volgende materiële uitgaven (prijspeil begro-
t ing 1979): 

1979 3 612 min . 
1980 3 870 min . 
1981 4 115mln . 

Uit de memor ie van toel icht ing van de defensiebegrot ing 1979 is op te 
maken dat de kasuitgaven uit hoofde van de t /m 1979 aangegane en nog aan 
te gane verpl icht ingen op het gebied van de materiële uitgaven bedragen: 

voor 1980 2 565 min . 
voor 1981 1 947 min. 

Hoewel de vermelde bedragen met het voortschr i jden van de t i jd aan ver-
andering onderhevig zi jn, zal geen overschr i jd ing van de gebudgetteerde 
ui tgaven plaatsvinden. 

50 
Aan de hand van een nadere analyse zal worden bezien of een neerwaart-

se bi jstel l ing van de aanvaardbare structurele omvang van het begrot ings-
tekort, als uitvloeisel van de mate waar in zich een structureel tekort op de 
lopende rekening van de betalingsbalans voordoet , zal moeten plaatsvin-
den. Voor de omvang van de bijstell ing als zodanig is het niet relevant of 
met een absoluut nominaal bedrag of met een relatief getal - t e weten een 
percentage van het nationale inkomen - gewerkt word t . Op theoret ische en 
praktische gronden word t thans gewerkt met het tekort in de vo rm van een 
percentage. 

In de Nota over de voortgang van Bestek '81 is - geheel in overeenstem-
ming met de sinds jaar en dag geldende normer ing ter zake van de omvang 
van het structurele aanvaardbare tekort - ten principale uitgesproken dat een 
voor tdurend structureel tekort op de lopende rekening van de betal ingsba-
lans gevolgen moet hebben voor de aanvaardbare omvang van het structu-
rele begrot ingstekort. De afgelopen 3 jaar heeft zich een omslag voorgedaan 
in het saldo van de lopende rekening van de betal ingsbalans in de orde van 
grootte van 10 mld . gulden. Deze omslag word t in het Centraal Economisch 
Plan voor 1979 nader geanalyseerd. Het is thans nog te vroeg om aan te 
geven in welke mate het tekort op de lopende rekening in de komende jaren 
word t gecont inueerd. Voor zover dit inderdaad het geval is zal een neer-
waartse bijstel l ing van het aanvaardbare structurele tekort noodzakeli jk zi jn, 
te meer omdat ter f inancier ing van de ontwikkel ingshulp die via de kapitaal-
rekening loopt een structureel overschot gewenst word t op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans. Met betrekking tot de termi jn waarop dit zal 
moeten plaatsvinden zij erop gewezen dat een eventuele verlaging van het 
structureel aanvaardbare tekort op grond van de algemeen-economische 
voorui tz ichten ook het t i jdpad van het feiteli jke tekort in de zogenoemde 
overgangsper iode naar evenwicht ige structurele verhoudingen zal kunnen 
beïnvloeden. 

51 
De ontwikkel ing sinds 1970 van het consumpt ief krediet uitgespli tst naar 

de diverse kredietvormen kan uit de volgende tabel worden afgelezen. 
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Verstrekt Consumptief Krediet (min. guldens) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1976' 1977 1978 

f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % 

Geldleningen 889,3 51 978,1 49 1229,1 50 1539,2 52 2 031,0 54 2 374,6 54 2 771,3 52 3 359,7 57 4 353,8 56 4 736,6 53 
Doorlopend 
geldkrediet 110,0 6 220,4 11 366,2 15 489,6 16 633,4 17 829,0 19 1367,5 26 1403,3 24 2 230,2 29 2 979,1 33 
Krediet op 
salarisrekeningen - - 11,0 0 35,7 1 33,4 1 40,2 1 55,4 1 34,0 1 34,0 1 77,5 1 132,7 1 
Financierings-
krediet 757,3 43 784,7 40 827,3 34 941,5 31 1040,8 28 1110,9 26 1142,3 21 1142,3 18 1114,5 14 1149,0 13 

Totaal verstrekt 1756,6 100 1994,3 100 2 458,3 100 3 003,7 100 3 745,4 100 4 369,9 100 5 315,1 100 5 939,3 100 7 776,0 100 8 977,4 100 

Index totaal 

verstrekt 100 114 140 171 213 249 303 338 443 512 

Uitstaande debiteurensaldo (min. guldens) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1975' 1976 1977 1978 

f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % f min. % 

Geldleningen 849,9 37 983,2 37 1227,2 38 1543,2 40 2 082,9 42 2 604,4 43 3 160,2 49 3 920,4 57 5 158,8 57 6 381,9 56 
Doorlopend 
geldkrediet 96,2 4 186.3 7 325,6 10 481,5 13 649,9 13 870,9 14 889,8 14 1392,4 20 2 201,8 25 3 348,1 29 
Krediet op 
salarisrekeningen 52,3 2 63,4 2 99,1 3 132,5 3 172,7 3 228,1 4 151,6 2 185,6 3 263,1 3 393,8 3 
Financierings-
krediet2 1307,2 57 1458,8 54 1549,8 49 1680,9 44 2 054,2 42 2 354,8 39 2 279,3 35 1409,1 20 1363,8 15 1334,3 12 

Totaal uitstaand 2 305,6 100 2691,7 100 3201,7 100 3838 ,1 100 4 959,7 100 6 058,2 100 6 480,9 100 6 907,5 100 8 987,5 100 11460,1 100 

Index totaal 
uitstaand 100 117 139 166 215 263 281 300 390 497 

1 Reeksbreuk voor uitbreiding aantal 
berichtgevers en door verruiming begrip 
geldleningen. 
2 T /m 1975 ' inclusief financierings-
krediet (grootte produktief krediet 
onbekend). 



52 
In onderstaande tabel is informatie opgenomen over aantallen en bedra-

gen van de sinds het eerste kwartaal van 1977 bij de hypotheekkantoren 
nieuw ingeschreven hypotheken en woonhuizen en combinaties woonhuis-
bedrijfspand. Afzonderlijke informatie over 1ste en 2de hypotheken is niet 
voorhanden. Voor wat de aantallen betreft zij opgemerkt dat onderdelen van 
hypothecaire leningen die tegen afwijkende condities voor wat rentepercen-
tage of looptijd betreft, bij voorbeeld de top van een hypotheek, als afzon-
derlijke lening in de statistiek opgenomen zijn. 

Nieuwe inschrijvingen van hypotheken op woonhuizen en combinaties woonhuis-
bedrijfspand (Bron: CBS) 

Aantal Bedrag Gemiddeld 
(f min.) (x 1000) 

1977 I 78 362 8 455 107,9 
II 96 211 11 125 115,6 
III 80 925 9 398 116,1 
IV 102 455 13 146 128,3 

1978 I 84 965 11 219 132,0 
II 95 054 12 890 135,6 
I I I 91 190 13313 146,0 
IV 98 817 14 972 151,5 

1979 jan, 20 889 3 3 1 5 158,7 
febr. 19 370 2 854 147,3 

Uit de tabel mogen geen directe conclusies afgeleid worden over de groei 
van de hypothecaire kredietverlening. Het cijfermateriaal heeft betrekkingop 
nieuwe inschrijvingen; er wordt geen rekening gehouden met het doorhalen 
van de oude hypotheek (voor zover aanwezig) wat bij een huizentransactie 
gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvindt. De ontwikkeling van 
het hypothecaire krediet kan wel afgelezen worden uit de onderstaande ta-
bel. Deze informatie is ontleend aan de debetzijde van de balansen van pen-
sioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen, spaarbanken, hypo-
theekbanken, bouwfondsen en geldscheppende instellingen. Het is 
hierbij niet bekend op welke aantallen hypotheken de kredietverlening be-
trekking heeft. In deze statistiek zijn niet door de natuurlijke personen en par-
ticuliere bedrijven verstrekte hypothecaire leningen opgenomen. 
Eveneens moet worden opgemerkt dat van deze cijfers de leningen met hy-
pothecaire zekerheid aan gezinshuishoudingen niet zijn af te zonderen. 

Uit. 1976 1977 1978 

III IV jaar I II III IV jaar 

Stand (f mld.) 72 76 82 87 93 
Stijgingspercentage (op jaar-
basis) 21 31 26 28 

97 103 109 115 

29 19 22 23 24 24 

Bron: DNB. 
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53 
De omvang van het bruto verstrekte consumpt ief krediet als percentage 

van het totale particuliere consumpt ieve bestedingen, ontwikkelde zich in 
ons land als vo lgt : 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976' 1977 19782 

2,9 2,8 3,0 3,2 3,5 3,6 4,4 5,3 5,8 

' Nieuwe reeks. 
2 Raming. 
Bron: CBS. 

Voor wat betreft de internationale vergel i jk ing is onderstaande verhou-
ding van het n ieuwe krediet ten opzichte van het bruto nationaal produkt 
illustratief'. 

Verenigde Staten Nederland 

1975 
1976 
1977 

10,8 
11,4 
12,1 

2,1 
2,5 
3,0 

Bron: OESO, Main economie indicators. 

In verband met de geringe beschikbare t i jd is het niet mogel i jk vergeli jkba-
re en betrouwbare cijfers voor de Bondsrepubliek te verstrekken. 

Uit het beschikbare statistische materiaal kan de omvang van de krediet-
verlening op basis van tweede hypotheken, laat staan de tweede hypothe-
ken voor consumpt ieve doeleinden, niet worden vastgesteld. 

Het is niet mogel i jk in de huidige wetgeving de verstrekking van tweede 
hypotheken afzonderli jk te beïnvloeden. 

54 
Over de mate waar in sociale instel l ingen, gemeentel i jke sociale diensten 

en gemeentel i jke voorschotbanken geconfronteerd worden met schuldposi-
ties als gevolg van overcredi ter ing, zijn geen recente kwanti tat ieve gege-
vens bekend. Wel is bekend dat in 1974 bli jkens een bij een aantal gemeente-
lijke kredietbanken gehouden enquête voor een bedrag van circa f 15 min. 
werd aangemeld voor schuldbemiddel ing door deze instel l ingen. Voorts is 
bekend dat het aantal verzoeken om schulbemiddel ing en schuldsanering bij 
de gemeentel i jke voorschotbanken toeneemt. 

55 
Het Bureau Kredietregistratie registreert alleen door aangesloten instell in-

gen verstrekte kredieten en dan nog slechts tot een door het BKR vastgesteld 
m a x i m u m kredietbedrag (thans f 60 000). Het BKR registreert voorts alleen 
de door de aangesloten instel l ingen opgegeven betal ingsachterstanden bij 
deze kredieten. 

56 
Het ligt in het voornemen met ingang van 1 mei aanstaande het grensbe-

drag van de Wet op het consumpt ief geldkrediet te verhogen tot f 40 000 
waardoor nagenoeg alle consumpt ieve geldkredieten van kredietgevers in 
de zin van genoemde wet onder de bepal ingen van deze wet zullen val len. 
De instel l ingen die vallen onder de Wet toezicht kredietwezen conformeren 
zich aan de bepal ingen van eerstgenoemde wet voor de hen verstrekte con-
sumpt ieve geldkredieten. 
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57 
De maatregelen, die het kabinet voornemens is te treffen met betrekking 

tot het consumptief krediet, beogen de groei van het uitstaand debiteuren-
saldo tot 1 april 1980 te bespreken tot ongeveer 15% met als pei ldatum het 
debiteurenbestand op 31 maart 1979. De voorgenomen maatregelen op ba-
sis van de Wet op het afbetal ingsstelsel, artikel 43, lid 1, onder c, en het gen-
t lemen's agreement met het particuliere bankwezen houden geen reclame-
beperking als zodanig in ; wel valt te verwachten dat door de afgenomen 
groeimogel i jkheid van de portefeui l les van de instel l ingen de reclame-uit in-
gen voor consumpt ieve kredieten zullen afnemen. 

58 
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Niet duidel i jk is welke 

technische aangri jp ingspunten geëigend zouden kunnen zijn voor specifieke 
op beperking van het consumpt ief krediet gerichte maatregelen. 

59 
De maatregelen, die een beperking beogen van de groei van de consump-

tieve kredieten, zullen in het algemeen niet de kredietverlening onder hypo-
thecaire zekerheid betreffen. Verreweg het grootste deel van de hypothecai-
re kredietverlening heeft de f inancier ing van onroerend goed tot doel. De 
voorgenomen maatregelen zijn uitslui tend gericht op een beperking van de 
kredietverlening voor consumpt ieve doeleinden. In de praktijk is het echter 
niet mogeli jk een deugdeli jke uitspl i tsing te maken van de f inancier ing van 
onroerend goed en consumpt ieve bestedingen. Overigens is de wettel i jke 
basis voor een effectieve reguler ing van de hypothecaire kredietverlening 
ontoereikend. 

60 
De voorgenomen beperking van de groei van het consumptief krediet is in 

de eerste plaats gericht op een verminder ing van de, in het CEP 1979 
geraamde, onevenwicht igheden in het bestedingsbeeld voor het lopende 
jaar. In dit stadium is het uitermate moeil i jk aan te geven welke invloed op 
de belangrijkste macro-economische kerngegevens in 1979 zal uitgaan van 
een beperking van de consumpt ieve kredietverlening. In het CEP 1979 word t 
een volumegroei van de particul iere consumpt ie geraamd van ca. 3%. Deze 
groei kan voor 2 a 2,5 % worden verklaard uit de reële inkomensst i jg ing. Het 
overige deel is derhalve grosso modo het gevolg van ontspar ingen en de 
toeneming van de kredietverlening. De invloed van de voorgenoemde kre-
dietbeperking op de consumpt ieve bestedingen hangt mede af van de mate 
waar in een beperking van het consumpt ief krediet ontsparingen bij gezin-
nen uit lokt. 

In 1978 nam het uitstaand debiteurensaldo van het consumpt ief krediet 
toe met ca. 27 %. De beoogde beperking in het lopende jaar zou - ceteris pa-
ribus - kunnen leiden tot ca. 1 m ld . geringere consumpt ieve bestedingen. De 
volumegroei van de particuliere consumpt ie in 1979 zou dan bovengenoerrv 
de 2 a 2,5% worden beperkt. 

Op zich zelf bezien zou het tekort op de lopende rekening als gevolg nier-
van 500 a 700 min. lager kunnen ui tkomen. Daarbij is echter afgezien van de 
mate waarin de vr i jgekomen financiële ruimte via een toeneming van ande-
re bestedingscategorieën de betal ingsbalans kan beïnvloeden. 

61 
In Bestek '81 heeft het kabinet gesteld niet de pretentie te hebben een ci j-

fermat ige blauwdruk tot 1981 te presenteren. Daarvoor zijn de onzekerheden 
omtrent de binnenlandse maar vooral ook de internationale economische 
ontwikkel ing te groot. Op dezelfde gronden is het evenmin mogeli jk aan te 
geven tot welke macro-economische ui tkomsten in 1981 de in de Voort-
gangsnota gememoreerde verslechtering van de uitgangsposit ie voor het 
sociaal-economisch beleid zal leiden. 
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Wel is in Bestek '81 - mede aan de hand van de als bij lage opgenomen no-
ta van de Centraal Economische Commissie -- gesteld dat de hoofdl i jnen van 
het voorgenomen beleid op wat langere termi jn uitzicht boden op de verwe-
zenli jking van de gekozen beleidsdoelstel l ingen ter zake van de werkgele-
genheid en de nominale ontwikkel ing. Na de in het afgelopen decennium 
geleideli jk opgetreden verslechtering van de economische ontwikkel ing -
versneld door de internationale recessie - kon niet worden verwacht dat 
reeds op korte termi jn een substantiële verbeter ing mogel i jk zou zijn. De op-
getreden achterui tgang van de betal ingsbalans en de sterker dan aanvanke-
üjk geraamde kostenontwikkel ing in het lopende jaar zal de realisering van 
de beoogde doelstel l ingen nog verder bemoei l i jken. Het gaat echter te ver 
o m thans vast te stellen dat deze doelstel l ingen niet zullen worden bereikt, 
zoals in de vraagstel l ing wordt gesuggereerd. 

In het kader van de voorbereid ing van het voor 1980 te voeren budgettaire 
en sociaal-economische beleid zal het kabinet zich in de komende maanden 
bezinnen over de consequenties van de verslechterde ui tgangsposi t ie. Voor-
op bli jft staan de nog versterkte noodzaak van een str ingente ui tvoer ing van 
het in Bestek '81 on tvouwde beleid dat mede is gericht op kostenmat ig ing 
en te rugdr ing ing van het f inancier ingstekort van de overheid tot een structu-
reel aanvaardbaar niveau. Al leen onder die voorwaarden kunnen - met de 
steun en medewerk ing van de sociale partners - de beoogde doeleinden 
binnen bereik worden gebracht. 

62 
Naar het zich thans laat aanzien, zullen de adviezen van de SER in verband 

met de voor 1 jul i 1979 voor m in imumloon en sociale uitkeringen te treffen 
wettel i jke maatregelen naar alle waarschi jn l i jkheid niet t i jd ig gereed zijn. 

Definit ief uitsluitsel zal de vergader ing van 25 april a.s. van de SER-com-
missie geven die de betreffende adviezen voorbere id . Niet ui tgesloten is dat 
ons nog een brief van de zijde van de SER hierover bereikt. Op de inhoud 
daarvan kan uiteraard niet worden vooru i tge lopen. 

De Regering beraadt zich thans op hetgeen haar te doen staat in de situ-
atie dat de adviezen niet t i jdig beschikbaar zi jn. 

Beslissingen zullen op een zodanig t i jdst ip worden genomen dat parle-
mentar ie behandel ing van wettel i jke maatregelen vóór 1 jul i kan zijn afge-
rond. 

Aanvul lende maatregelen ter compensat ie van de 40 min . zijn vervat in 
paragraaf 3.1.5, onder a en b. De (wetteli jke) voorstel len daartoe zullen nog 
in 1979 besparingen opleveren. 

63 
Maatgevend voor de aanpassing per 1 jul i 1979 van m i n i m u m l o o n en soci-

ale ui tker ingen is de ontwikkel ing van de regel ingslonen in de periode 31 ok-
tober 1978 tot en met 30 april 1979. Voor wat betreft het effect van toeslag-
verwerk ingen speelt, voor zover thans kan worden bezien, voor bovenge-
noemde per iode alleen de toeslagverwerking welke op 31 december 1978 in 
een aantal ca.o. 's in de bouwsector heeft p laatsgevonden een rol. 

64 
Het effect op de werkgelegenheid van de maatregelen, die zullen worden 

gef inancierd uit de als gevolg van de af topping van de ambtenarensalaris-
sen boven f 45 000 per 1 januari 1979 vr i jkomende middelen, hangt af van de 
aard van de te nemen maatregelen. De Minister van Binnenlandse Zaken be-
raadt zich over voorstel len ter zake aan de Centrale Commissie voor Georga-
niseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 

65 
Het als gevolg van de aftopping van het t rendvoorschot voor het over-

heidspersoneel per 1 januari 1979 vr i jkomende bedrag beloopt voor het jaar 
1979 voor de gehele overheid f 80 m in . 
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66 
Wat betreft de bijzondere maatregelen, welke ten aanzien van de salaris-

ontwikkel ing bij de hogere ambtenaren zijn getrof fen, kan over de laatste 10 
jaren het volgende overzicht worden verstrekt. 

In hetz.g. t rendvoorschot van 1 augustus 1973 ad 3,5% werd de volgende 
differentiat ie aangebracht: het salarisgedeelte tot en met f 25 000 per jaar 
werd verhoogd met de volle 3,5 %, het salarisgedeelte tussen f 25 000 en 
f40 000 per jaar werd met 1,75% verhoogd en het salarisgedeelte boven 
f40 000 per jaar met 0,875%. Per 1 jul i 1974 is deze differentiatie weer onge-
daan gemaakt. 

Per 1 april 1977 werd een mat ig ing in de salarissen boven circa f 9300 per 
maand, dat w i l zeggen in de salarissen boven schaal 154 van het BBRA, aan-
gebracht. Hierbij werd v o o r d e salarissen van f 9284 tot en met f 11 000 de sa-
lar isverhoging van 3,5 % beperkt tot 2,8 %, voor de salarissen van f 11 001 tot 
en met f 12000 tot 2,1 %, voor de salarissen van f 12 001 t o t e n met f 13 000 
tot 1,4% en voor de salarissen boven f 13000 tot 0,7%. 

De t rendverhoging van 1 januari 1979 ad 2 ,2% werd afgetopt vanaf een 
jaarsalaris van f45 000 (inclusief vakantieuitkering). Voorts is de in Bestek 
'81 aangekondigde kort ing op de trend van 0,5% per halfjaar vervangen 
door een gedifferentieerde kort ing van 0,3 tot 0,7 %. 

Voo rde hoogleraren is met ingang van 1 januari 1975 h e t t o t d a n toe gel-
dende vaste salarisbedrag omgezet in een max imumbedrag , gelijk aan het 
m a x i m u m van schaal 154 en ver loopt de honorer ing sedertdien via de scha-
Ien152, 153 en 154. 

Overigens heeft in genoemde periode de toekenning van allerlei vaste be-
dragen (bij voorbeeld f 400 in 1970, de f30 later verhoogd tot f 45 in 1974 en 
de f 30 in 1976) nivel lerend gewerkt. 

57 
Het is thans nog niet mogel i jk concreet aan te geven door middel van wel -

ke maatregelen het bedoelde tekort ontstaan doordat de kort ing op de alge-
mene salar isverhogingen voor het overheidspersoneel van telkens 0,5% is 
vervangen door een kort ing van 0,3-0,7 %, zal worden weggewerkt . De Mi -
nister van Binnenlandse Zaken beraadt zich op voorstel len ter zake, die hij 
aan de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenza-
ken zal voor leggen. 

68 
Bij de behandel ing van de motie-Rietkerk in de Tweede Kamer dd. 12 okto-

ber 1978 is door de Min is tervan Binnenlandse Zaken verklaard, dat de Re-
ger ing geen bezwaar heeft het verzoek o m het vraagstuk van de verschil len 
in positie tussen genoemde categorieën van werknemers, met inachtne-
ming van alle aspecten en in het meest ru ime verband gezien, te bestuderen. 

Op 17 januari 1979 heeft vervolgens de vaste Commissie voor Ambtena-
renzaken en Pensioenen de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd o m 
een mondel ing over leg, mede in aanwezigheid van de Minister van Sociale 
Zaken, aan de hand van een notit ie over de inkomensverschi l len tussen 
werknemers in het particuliere bedri j fs leven, ambtenaren en werknemers in 
de niet op winst gerichte sector. 

Zowel in de motie-Rietkerk als bij het overleg met de vaste commissie gaat 
het in feite o m de zogenaamde pakketvergel i jking. Het inrichten van een 
pakketvergeli jking is onderzoekstechnisch een zeer gecompl iceerde zaak. 
Een verantwoorde vergeli jking dient nameli jk betrekking te hebben op het 
gehele pakket arbeidsvoorwaarden. Een beperking tot een vergel i jk ing van 
de netto- inkomsten bij dezelfde bruto beloningsniveaus bij voorbeeld zou 
een onverantwoord onvol ledig beeld geven. 

De gevraagde notit ie zal binnenkort aan de vaste commissie worden toe-
gezonden, zodat het overleg binnen afzienbare t i jd kan plaatsvinden. 

Dat de Regering de trendvolgers vraagt de t rendmat ige aanpassingen van 
de ambtenarensalar issen te vo lgen, ook nu in de t rendmat ige aanpassing 
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van die salarissen een zekere mat ig ing is verdisconteerd staat in die zin los 
van de problematiek van de pakketvergeli jking, dat waar die vergel i jk ing be-
trekking heeft op de verschi l len in niveau, het bij de trendcorrect ie gaat om 
mutat ies. Er word t in dit verband overigens aan her innerd, dat in de discus-
sie met de Kamer over de motie-Rietkerk de Minister van Binnenlandse Za-
ken zich heeft losgemaakt van het in de motie ui tgesproken oordeel , te we-
ten dat moet worden gestreefd naar een opheff ing van de verschil len in de 
netto-salarissen tussen bepaalde categorieën zgn. t rendvolgers en vergeli jk-
bare functies in overheidsdienst. Een gefundeerd oordeel kan immers eerst 
dan worden ui tgesproken wanneer de resultaten van het pakketvergeli jkend 
onderzoek beschikbaar zijn. 

69 
Zie het an twoord op vraag 68. 

70 
Zie het antwoord op vraag 68. 

71 
Door bij de ca.o."bejaardenoorden betrokken part i jen is - zonder vooraf-

gaand overleg - besloten tot een tussenti jdse wi jz ig ing van de ca .o . 
1978/1979 inhoudende een salarisverhoging per 1 januari 1979 van 2,2%, 
zijnde het percentage van de t rendmat ige verhoging van de ambtenarensa-
larissen zonder toepassing van de bij de ambtenaren doorgevoerde mati-
g ing en af topping. Het kabinet heeft na kennisneming van dit besluit onmid-
deli jk de parti jen u i tgenodigd voor een gesprek. In het gesprek, dat de Minis-
t e r van CRM en de Min is te rvan Sociale Zaken op 23 maart met parti jen heb-
ben gevoerd, hebben deze het eerder door het kabinet ingenomen standpunt 
(zie ook an twoord op vragen 68 en 72) uiteengezet en beargumenteerd en 
part i jen gevraagd wat hen heeft bewogen zowel de kort ing als de aftopping 
achterwege te laten en aldus de jarenlang gevolgde gedragsl i jn te doorbre-
ken waarbi j de werknemers in de bejaardenoorden materieel dezelfde sala-
r isverhogingen kregen als de ambtenaren. Ten slotte is parti jen erop gewe-
zen dat de nauwe samenhang van loonkosten enerzijds en werkgelegenheid 
anderzijds met zich meebrengt dat in geval de gewenste mat ig ing van de 
loonkosten niet zou worden bereikt elders binnen de begrot ing van het be-
treffende departement compensat ie gezocht zal moeten worden . Partijen 
verklaarden zich na het gesprek bereid tot nader beraad over de overeenge-
komen salarisaanpassing per 1 januari 1979. Inmiddels hebben parti jen bij 
brief van 4 april 1979 laten weten dat zij geen argumenten aanwezig achten 
o m op hun aanvankeli jk ingenomen standpunt terug te komen. Het kabinet 
beraadt zich over te nemen stappen. 

Indien in beide in deze vraag genoemde ca.o. 's niet word t voorzien in een 
correctie op de loonst i jg ing ter grootte van 0,5% per half jaar zullen voor het 
lopende jaar geplande ombuig ingen ter grootte van circa 100 min . gulden 
niet worden gerealiseerd. Hiervan komt circa 10 min . rechtstreeks ten laste 
van de r i jksbegrot ing. Voor de verpl ichte ziekenfondsverzekering is het ef-
fect op de premie ca. 0,03 % en voor de AWBZ ca. 0,025 %. Blijft een correctie 
op de loonomst i jg ing variërend van 0,3 tot 0,7% per half jaar achterwege, 
dan zal er dit jaar circa 90 min . minder aan ombuig ingen worden gereali-
seerd, waarvan eveneens circa 10 min . rechtstreeks ten laste komt van de 
r i jksbegrot ing. In die situatie is voor de verpl ichte ziekenfondsverzekering 
het effect op de premie ca. 0,025% en voor de AWBZ ca. 0,02%. In beide ge-
val len zal een en ander ook voor de vr i jwi l l ige en bejaardenziekenfondsver-
zekering in 1980 tot enige premiest i jg ing leiden alsmede tot een extra post 
van 5 min . ten laste van de r i jksbegrot ing. Voor de consequenties in de sec-
tor gezondheidszorg zij verwezen naar de nota inzake de kostenontwikkel ing 
in de gezondheidszorg naar aanleiding van de motie-Lubbers. In deze nota is 
rekening gehouden met de gedifferentieerde kort ing op de salarisverhogin-
gen van 0,3 tot 0 ,7%. 
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72 
Gezien de huidige algemene financiële situatie is het beleid er ook op ge-

richt te komen tot een mat ig ing van salarissen van zgn. t rendvolgers, ten 
einde de werkgelegenheid te kunnen vei l ig stellen en nieuwe arbeidsplaat-
sen te creëren in bepaalde delen van de kwartaire sector. Zo is voor de jaren 
1979 t /m 1981 in de gezondheidszorg een groei van de werkgelegenheid 
voorzien van gemiddeld 4 % . De hier bedoelde creatie van nieuwe arbeids-
plaatsen is reeds in de diverse begrot ingshoofdstukken verdisconteerd (zie 
ook an twoord op vraag 24). Wanneer de in Bestek '81 voorziene mat ig ing in 
deze sfeer niet zou worden gerealiseerd, dan komt daarmede niet alleen de 
boven aangeduide groei, maar ook het behoud van de bestaande werkgele-
genheid in gevaar. Bij doorvoer ing van een af topping kunnen de daarvoor 
beschikbaar komende bedragen worden aangewend voor verdere verbete-
ring van de werkgelegenheid dan in Bestek '81 is voorzien. De vraag welke 
bedragen gemoeid zijn met af topping in de sfeer van de t rendvolgers laat 
zich in dit s tadium niet binnen redelijke zekerheidsmarges beantwoorden. 
De concret iser ing van deze bestemming zal dan, evenals bij de ambtenaren 
een kwestie zijn welke in overleg met betrokkenen zal worden geregeld. De 
daarbi j betrokken organisaties zijn van werknemerszi jde de samenwerkende 
Bonden van Overheidspersoneel alsmede enkele andere kleinere organisa-
t ies; van werkgeverszi jde bestaan per sector verschi l lende organisaties, in 
de sector gezondheidszorg: deNat ionale Ziekenhuisraad en in de welzi jns-
sector de Federatie van Werkgeversverenig ingen in de Welzi jnssector. 

73 
Zie het antwoord op vraag 72. 

74 
De lagere ui tkomst van de mat ig ing van de salarissen van de t rendvolgers 

van 10 m in . in 1979 en van 60 min . in 1981 i sopgenoemen in desamenvat -
tende tabel onder 3.1.4. Het totaal van de aanvul lende maatregelen onder 
3.1.5 komt overeen met de onder 3.1.4 geconstateerde tegenval lers. 

75 
Over de problematiek van de loonvorming in de niet op winst gerichte sec-
tor, heeft het kabinet in oktober 1978 advies gevraagd aan de SER, welke ad-
viesaanvraag in afschrift aan de Kamer is gezonden. In deze adviesaanvraag 
is uiteengezet waarom naar het oordeel van het kabinet getracht zal moeten 
worden om voor de niet op winst gerichte sector een wettel i jk instrumentar i -
um tot stand te brengen door middel waarvan de overheid op grond van 
haar eigen verantwoordel i jkheid de omvang en de st i jging van de collectie-
ve u i tgaven, ook wat het arbeidsvoorwaardenaspect betreft, kan beïnvloe-
den. Een termi jn is niet genoemd; wel is de SER verzocht aan de behande-
l ing van deze problematiek zoveel als mogel i jk is voorrang te wi l len verle-
nen. 

76 
De tekorten ten opzichte van Bestek '81 als gevolg van amender ing van de 

tweede fase van de herstructurering van de kinderbi jslag en kinderaftrek zijn 
in bruto-bedragen weergegeven. Een vol ledig overzicht voor de jaren 1979 
tot en met 1982 zowel op bruto- als ook op netto-basis, volgt hieronder. 
Hieruit bli jkt dat voor wat betreft de kinderbi jslag en kinderaftrek, bruto ge-
lijk is aan netto. 
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Effecten op bruto- en netto-basis als gevolg van amendering tweede fase (in min. gld.) 

1979 1980 1981 1982 

Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto 

Halvering kinderbijslag/ 
aftrek 0,1 en 2-jarigen 
Uitbreiding leeftijds-
toeslag regeling Tege-
moetkoming Studie-

16 16 54 54 95 95 120 120 

kosten 30 51 83 141 103 176 108 184 

-14 -35 -29 -87 - 8 -81 + 12 -64 

Uit deze tabel bli jkt dat het vol ledig effect van de maatregel tot halvering 
van de kinderbi jslag voor het eerste kind tot de 3-jarige leeftijd eerst in 1982 
word t bereikt. Daarentegen heeft de leeft i jdstoeslagregeling reeds in 1981 
haar vol le omvang bereikt. Dit heeft inderdaad tot gevolg dat het «tekort» in 
1982 ten opzichte van 1981, daalt. Het «tekort» in de jaren daarna bli jft even-
wel op het niveau van 1982. 

77 

De studie over het niveau van de arbeidsongeschiktheidsaftrek en de be-
jaardenaftrek is ter hand genomen. Het streven is erop gericht de resultaten 
zo t i jdig ter beschikking te hebben dat zij een rol kunnen spelen bij de def in i -
tieve regeling van de aanpassingsmechanismen van de sociale ui tker ingen, 
doch uiterli jk bij de voorbereid ing van de begrot ing 1980. 

78 

Een wetsontwerp inzake uitzondering van de ziekengeldverzekering van 
personen van 65 jaar en ouder zal zeer binnenkort worden ingediend. 

79 
Een beperking van de bovenwettel i jke uitkeringen in de Ziektewetperiode 

word t niet overwogen. In de regel gaat het daarbij om ca.o."Verpl icht ingen, 
die door de werkgever worden herverzekerd bij de bedri j fsvereniging. Wel 
wordt , alvorens de op grond van artikel 57 van de Ziektewet vereiste goed-
keuring van besluiten inzake bovenwettel i jke uitkeringen word t verleend, 
zorgvuldig bezien, of alle daarin opgenomen, uit de ca .o . voortv loeiende 
verstrekkingen wel in de sfeer van de sociale verzekering een plaats dienen 
te kri jgen. Tot dusverre behoefde echter o m redenen als vorenbedoeld aan 
besluiten ex artikel 57 ZW geen goedkeur ing te worden onthouden, i 

80 

Op 19 maart 1979 is aan de SER en de SVR advies gevraagd over een wi jz i-
g ing van de dagloonbepal ingen. Het betreft het niet in het dagloon opnemen 
van die elementen, die bij inactiviteit niet worden gederfd. De genoemde 
75 min. beogen slechts aan te geven, dat wanneer de voorgenomen wi jz ig in-
gen van de dagloonregelen zouden leiden tot een gemiddelde verminder ing 
van de daglonen met 1 %, dit een besparing zal opleveren van ca 75 min . 

81 

Het gevraagde ci j fermatige beeld betreffende de ui tvoering van Bestek '81 
word t verkregen door samenvoeging van de tabellen in paragraaf 3.1. (blz. 
10) en in paragraaf 3.2 (blz. 12). Hierbij dient evenwel te worden bedacht dat 
de in paragraaf 3.2 genoemde bedragen betreffende de r i jksbegroting in eni-
ge zin in een enigszins lager pri jspeil luiden dan die in paragraaf 3.1. 

82 

De notit ie van de Staatssecretaris van Sociale Zaken over het vo lumebe-
leid ten behoeve van een in die maand te houden openbare commissiever-
gadering zal naar verwacht ing begin mei worden aangeboden. 
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83 
Evenals dat in Bestek '81 voor maatregelen op het gebied van het vo lume-

beleid gebeurde, zijn de matigingseffecten van de onder 3.1.5, a en b, ge-
noemde punten indicatief en per complex van maatregelen gekwant i f iceerd. 
De aanvullende maatregelen dienen ter compensatie van tegenvallers in de 
realisatie van ombu ig ingen bij de sociale zekerheid en de overdrachtsuitga-
ven. Deze aanvul lende maatregelen ontlasten derhalve niet het tekort op de 
r i jksbegrot ing voor 1979. 

84 
Het ontstane «gat» van 145 min. in de ombuig ingen op de sociale zeker-

heid en de overdrachtsui tgaven dat in de samenvattende tabel onder 3.1.4.4 
word t geconstateerd, zal voor 125 min. worden gecompenseerd door onder 
3.1.5 a en b, genoemde aanvul lende maatregelen op het gebied van het vo-
lumebeleid en voor 20 min . door aanvul lende maatregelen binnen de sector 
van het overheidspersoneel (3.1.5c). 

85 
Voor zover vacatures bij het arbeidsbureau worden aangemeld verschi j-

nen zij ook in de maandeli jkse rapportage omtrent de geregistreerde open-
staande vraag. De vraag of aan de vacatures is te voldoen speelt bij de statis-
tische berichtgeving geen rol. In de praktijk blijkt dan ook dat een deel van de 
geregistreerde vraag gedurende langere t i jd bli jft openstaan. Bij een inci-
dentele tel l ing in mei 1978 bleek een kwart van de vraag langer dan drie 
maanden open te staan. Hierbi j kan worden aangetekend dat een deel van 
de aangemelde vraag niet in de maandeli jkse standcijfers tot ui t ing komt 
omdat zij voor de eerste te ldatum reeds is vervuld. Onderzoek waarui t zou 
bli jken dat tegenover 1 geregistreerde 2 niet-geregistreerde vacatures staan 
is dezerzijds niet bekend. Uiteraard is wel bekend dat niet alle vacatures bij 
het arbeidsbureau worden gemeld. Indien geen melding plaatsvindt, zal on-
getwi j fe ld de perceptie bij de werkgevers dat het arbeidsbureau in de prak-
ti jk aan deze aanvragen moeil i jk of in het geheel niet kan voldoen een rol 
spelen. A lhoewel op het niveau van de vacatures ter zake geen recent kwan-
titatief materiaal voorhanden is, is wel iets bekend over het gebruik dat be-
dr i jven van het arbeidsbureau als werv ingsmogel i jkheid maken. Zo blijkt uit 
recent onderzoek van het IVA, gericht op een beperkt aantal bedri j fssectoren 
en regio's dat 21 % van de betreffende bedri jven zonder personeelsproble-
men en 6 % van de bedri jven met personeelsproblemen nooit via het ar-
beidsbureau werft . 

86 
Het kabinet zal op korte termi jn met wetsvoorstel len komen, die beogen 

een betere coördinat ie van de uitvoering van de werkloosheidsregel ingen 
en de arbeidsvoorziening tot stand te brengen. Daartoe zullen op regionaal 
niveau commissies bestaande uit ver tegenwoordigers van de GAB's, be-
dr i j fsverenigingen, gemeenten en GMD worden ingesteld. Deze commissies 
zullen een coördinerende, controlerende en toetsende taak kri jgen ten op-
zichte van het ui tvoer ingsbeleid van elk der genoemde organen. 

Daarnaast hecht het kabinet grote waarde aan een gestructureerd tr ipart i -
te overleg over knelpunten op de arbeidsmarkt, mede op regionaal niveau. 
De nadere ui twerking daarvan maakt deel uit van een adviesaanvrage over 
de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet die binnenkort aan de Raad voor de Ar-
beidsmarkt zal worden gezonden. 

87 
In de adviesaanvrage over de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet, die bin-

nenkort aan de Raad voor de Arbeidsmarkt zal worden gezonden (zie vraag 
86) word t de Raad onder meer gevraagd een oordeel uit te spreken over de 
vraag of criteria inzake passende arbeid/schol ing in deze wet moeten wor-
den opgenomen. Dergeli jke criteria zouden als voorwaarden voor het ver-
kri jgen of behouden van uitkeringen, ook in de daartoe te wi jz igen wet ten op 
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loonderv ing bij werkloosheid moeten worden opgenomen. Verwacht word t , 
dat uit het in 3.1.5a. genoemde overleg met de sociale partners in verschil-
lende opzichten voorstel len zullen komen tot verbeter ing van de aansluit ing 
tussen vraag en aanbod. 

Een meer str ingentere toepassing van het begrip passende arbeid wordt 
gekenmerkt door geleidel i jkheid. Zij is mede afhankelijk van de beschikbare 
schol ingsfaci l i tei ten, van de beschikbare vacatures in vergel i jk ing met de in-
geschreven werkzoekenden en van een verbetering van de coördinat ie tus-
sen ui tvoer ingsorganen van de sociale zakerheid en de arbeidsbureaus (zie 
an twoord op vraag 86). 

88 
Onder auspiciën van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) houdt een over-

leggroep, waaraan ver tegenwoordigers van de SVR en de ui tvoer ingsorga-
nen en medewerkers van het Minister ie van Sociale Zaken deelnemen, zich 
bezig met de problematiek rond de toepassing van de artikelen 12, derde l id, 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en 2 1 , derde l id, van 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Ingevolge deze ar-
t ikelen heeft de bedri j fsvereniging de bevoegdheid om verdisconter ing van 
werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage te beperken tot een 
bepaalde te rmi jn . 

Bij brief van 20 november 1978 heeft de Raad over deze kwestie het stand-
punt van de Staatssecretaris van Sociale Zaken gevraagd. Op 26 maart 1979 
heeft de Staatssecretaris de SVR zijn standpunt kenbaar gemaakt. Hij heeft 
daarbij gesteld, dat voorkomen dient te worden, dat er onaanvaardbare on-
geli jkheid in aanspraken ontstaat binnen categorieën werklozen. Om deze 
ongewenste effecten tegen te gaan, zal er dan ook zoveel mogel i jk voor 
moeten worden gewaakt, dat de AAW en WAO oneigenli jk worden gebruikt. 
Met name voor jonge uitkeringsgerechtigden met een aanzienlijke restcapa-
citeit is een termi jnstel l ing gewenst. Met het oog hierop is aan de SVR ver-
zocht de ui tvoer ingsorganen periodiek gegevens aan de SVR te doen ver-
strekken over de effecten, die deze aangepaste procedure in concrete geval-
len heeft gehad. Met deze aanpassing word t een beperking van het onvr i j -
w i l l ig beroep op de AAW en de WAO beoogd. Een kwanti f icer ing van de 
f inanciële effecten kan thans nog niet worden gegeven. 

89 
De omzett ing van niet-baten opleverende in baten opleverende projecten 

komt niet in str i jd met de bedoel ingen van de WSW. Dit zou wel het geval zijn 
als het streven naar geldeli jke opbrengst tot een verminderde zorg voor ge-
schikte, op de capaciteiten en ontp looi ingsmogel i jkheden van de werkne-
mers afgestemde werkobjecten zou leiden. Dat is echter niet de bedoel ing. 
Normal i ter komt in de sociale werkvoorziening werk tot u i tvoer ing dat ook 
elders op gelijke wijze word t verr icht maar daar uiteraard tegen normale be-
tal ing. De industr iële sector binnen de sociale werkvoorziening kent bij voor-
beeld geen niet-baten opleverende projecten. Daarentegen komen in de ci-
viel- en cultuurtechnische en/of dienstverlenende sfeer werkzaamheden ten 
behoeve van overheidsorganen en instel l ingen zonder w ins toogmerk voor, 
die door historisch gegroeide situaties zonder betaling worden ui tgevoerd. 
Voorzover bij nadere analyse blijkt dat het werkzaamheden zijn die onlosma-
kelijk verbonden zijn met de noodzakelijke taakverrichting van de betrokken 
overheid of instel l ing, zal in goed overleg tot een genuanceerde en zonodig 
gefaseerde omzett ing moeten worden gekomen. Deze omzett ing mag er niet 
toe leiden dat onmisbare werkgelegenheid voor de betrokken WSW-werkne-
mers zou wegval len. De arbeidsomstandigheden in de WSW behoeven der-
halve niet in negatieve zin door dit omzett ingsproces te worden beïnvloed. 
Geen betal ing zal behoeven te worden gevraagd indien de werkzaamheden 
zonder WSW-toepassing niet tot u i tvoer ing zouden komen (addit ionele ob-
jecten). Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: taken binnen 
bepaalde vo rmen van dienstver lening, bij voorbeeld in de welzi jnssfeer; ver-
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f raai ingen in recreatie- en natuurgebieden; extra onderhoud boven de grens 
van wat als noodzakelijk wordt vereist in plantsoenen en op sport terreinen; 
het wegwerken van door bijzondere omstandigheden ontstane achterstan-
den, bij voorbeeld in archieven; e.d. In situaties waar in bij een en ander ver-
houdingen met het bedri j fsleven in het geding kunnen zijn, word t steeds 
overleg met de betrokken branche bevorderd, zo mogel i jk in gestructureer-
de vo rm. 

90 
De onder 3.1.5a genoemde maatregelen gericht op de bevorder ing van 

herintreding in het arbeidsproces moeten ertoe bi jdragen dat circa 2000 ar-
beidsplaatsen worden bezet. 

91 
Het instellen van commissies arbeidsverzuim zal op de eerste plaats een 

initiatief moeten zijn van bedri jven zelf. Door de Stichting Coördiniatie van 
Communicat ie met betrekking tot gegevens voor Onderzoek inzake ziekte-
verzuim (CCOZ) - welke mede door de overheid wordt gesubsidieerd -
wordt echter een exper iment opgezet o m in een aantal bedri jven verzuim-
commissies op te r ichten. Het is de bedoel ing om middels dit project inzicht 
te kri jgen in de mogel i jkheden en beperkingen van verzuimcommissies. Na-
gegaan word t hoe door het vergroten van vaardigheden binnen een arbeids-
organisatie om waar nodig duurzame verbeter ingen aan te brengen in ar-
beidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, personeelsbe-
leid en personeelsbegeleiding het ziekteverzuim kan worden verminderd. 

92 
Ziekteverzuimgegevens voor omslagleden zijn bekend, gespecificeerd 

naar aantallen meldingen, ziektedagen en uitkeringsdagen. Ziekteverzuim-
gegevens voor eigen-risicodragers en afdelingskassen zijn bekend naar aan-
tal meldingen en het aantal gevallen waar in loon wordt doorbetaald. 

Voor vergel i jk ingsdoeleinden zijn echter verhoudingsci j fers nodig, bij 
voorbeeld het aantal meldingen in procenten van het aantal werknemers. 
Deze relatieve gegevens zijn niet bekend. Overigens, indien deze gegevens 
wel bekend zouden zijn dan zouden vergel i jk ingen met grote omzicht igheid 
moeten plaatsvinden. De samenstel l ing van het werknemersbestand qua 
geslacht, leefti jd etc. is mede bepalend voor het ziekteverzuim. 

93 
Met het oog op een beperking van het potentieel langdurende verzuim is 

het gewenst dat ook ziektegevallen, die zich voordoen bij eigen-risicodra-
gers en afdelingskassen t i jd ig , eventueel door tussenkomst van de bedrijfs-
verenigingen, ter kennis van de Gemeenschappeli jke Medische Dienst wor-
den gebracht. 

In de wetstekst (artikel 65 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
en artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is een 
meldingspl icht voor bedri j fsverenigingen opgenomen. Zo nodig zal op korte 
termi jn de to ts tandkoming van een wetswi jz ig ing worden bevorderd in die 
zin, dat de in genoemde artikelen opgenomen meldingspl icht ook uitdrukke-
lijk gaat gelden voor eigen-risicodragers en afdelingskassen. 

De kwestie van de 13-weekse meldingen is op 29 maart 1979 voor advies 
voorgelegd aan de Sociale Verzekeringsraad. 

94 
Nagegaan word t of er gevallen van samenloop van uitkeringen op basis van 

sociale zekerheidsregelingen zijn, waarvoor geen of onvoldoende anti-cu-
mulatie bepal ingen bestaan terwi j l deze wel gewenst zijn. Of er nieuwe anti-
cumulat ie bepal ingen komen en, zo ja, welke, is afhankelijk van de uitkomst 
van deze studie. In deze studie word t niet ingegaan op de positie van we-
duwnaars en aanvangsuitkeringen van jongeren omdat het daarbij niet gaat 
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om vraagstukken van ant icumulat ie van ui tker ingen. Zoals reeds in Bestek 
'81 is vermeld , gaat het er bij de bi js tandsnormen voor minderjar ige alleen-
staande werklozen om deze beter af te s temmen op die in de W W en de 
WWV en op het m i n i m u m jeugdloon. De positie van weduwen en weduw-
naars word t in beschouwing genomen bij de analyse van de toelatingscrite-
ria voor de AWW. 

95 
Het is de bedoel ing om maatregelen te treffen die tegengaan dat v rouwen, 

die ophouden met werken en ook niet van plan zijn om na hun bevall ing 
weer buitenshuis te gaan werken, vr i jwi l l ig de verzekering voortzetten o m in 
aanmerking te komen voor een zwangerschaps- en beval l ingsuitkering. 
Over de inhoud van het t i jdst ip van inwerkingtreding van bedoelde maatre-
gelen zal binnenkort een schri jven naar de Sociale Verzekeringsraad uit-
gaan. 

96 
Zie vraag 83. 

97 
Ten einde de onder 3.1.4 geconstateerde tegenvallers te compenseren zul-

len naast de onder 3.1.5a t /m c genoemde aanvul lende maatregelen nadere 
voorstel len worden uitgewerkt tot een bedrag van f 75 min. Hierbij beoogt 
het kabinet in eerste aanleg met voorstel len te komen die het onvr i jw i l l ig be-
roep op sociale zekerheid verder beperken. 

98 
In de eerste plaats dient opgemerkt te worden dat de wi jz iging van de 

Huurwet inhoudt dat het structurele huurverhogingspercentage is verlaagd 
van 7 naar 6. In afwi jking daarvan geldt voor 1979 een percentage van 5. 
Thans v indt de berekening plaats van de financiële consequenties; deze zul-
len naar verwacht ing in de voorjaarsnota kunnen worden opgenomen. 

In dit geval komt de overschr i jd ing als gevolg van lagere huurst i jg ing voor 
generale compensat ie in aanmerking. 

99 
Het is nog onbekend welk gemiddeld bedrag aan stichtingskosten in 1979 

zal worden gerealiseerd. Naar het zich thans laat aanzien zal dat gemiddelde 
de f 100 000 per won ing overschri jden. 

Een extra st i jging van de gemiddelde stichtingskosten per won ing met 
f 10 000 zou voor de leningen en de objectsubsidies de volgende extra uitga-
ven tot gevolg hebben 

(in min. gld.) 

1979 1980 1981 1982 1983 

56 164 195 215 238 

Met het afvoeren van de begrot ing van de f inancier ing van de beschutte 
won ingen kan de doorwerk ing van de st icht ingskostensti jging 1978 in 1979 
en latere jaren vol ledig worden gecompenseerd. 

Inmiddels heeft een voor lopige pri jsbi jstel l ing plaatsgevonden op grond 
van de in 1979 verwachte hogere bouwkostenst i jg ing dan in de ramingen 
was voorzien. Van deze correctie resulteert een st ichtingskostenniveau van 
f 100 600 gemiddeld per won ing , waarvoor budgettaire middelen voorhan-
den zijn. 

Als regel wordt ui ts lui tend gecompenseerd voor de kostenst i jgingen, die 
zich voordoen bij ongewi jz igd beleid, in de zin van kwaliteit en regionale ge-
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richtheid. Voor het antwoord op de vraag welke bedragen in de leningen- en 
subsidiesfeer gemoeid zouden zijn met een éénmalige extra stichtingskos-
tenstijging van 5%, eenvoudigheidshalve te stellen op f 5000, kan verwezen 
worden naar bovenvermelde cijferreeks. De extra uitgaven bedragen de 
helft van de aldaar genoemde cijferreeks. 

Bij exogene compensatie van de bouwkostenstijging wordt inderdaad uit-
gegaan van de gemiddelde loonstijging in de bouw. In een hogere stijging in 
sommige deelsectoren is derhalve per definitie in het gemiddelde voorzien. 
Als gevolg van onvoorziene verschuivingen binnen de deelsectoren - met 
name in regionale zin - kunnen afwijkingen ontstaan tussen het gerealiseer-
de en het voorziene gemiddelde kostenniveau. 

100 
De raming voor de loonsommutatie in bedrijven is voor 0,25% negatief 

beïnvloed door de vorstperiode. Dit is het saldo van enerzijds een 0,5 % lage-
re loonsommutatie in verband met het vorstverlet en anderzijds een 0,25% 
hogere loonsommutatie in verband met overwerk dat naar raming verricht 
zal worden om de opgelopen achterstand gedeeltelijk te niet te doen. Deze 
veranderingen laten echter de contractlonen ongemoeid, met andere woor-
den de index van de regelingslonen wordt niet beïnvloed voor de vorstperio-
de. Daardoor vindt er ook geen doorwerking plaats via de bruto-koppe-
lingsmechanismen. 

101 
Zie antwoord op 71. 

102 
Het aanvullend beleid 1979 is als volgt ingevuld 

Het aanvullend beleid 1979 is als volgt ingevuld: 

— lastenverlichting 600 min. 
— steun aan het bedrijfsleven, exportbevordering e.d. 130 min. 
— stadsverniewing 75 min. 
— energiebesparing 270 min. 
— arbeidsmarktmaatregelen 620 min. 
— maatregelen ter vermindering van het arbeidsaanbod 150 min. 
— diversen 205 min. 

Voor wat betreft het onderscheid tussen het structurele beleid en het aan-
vullende beleid kan gesteld worden dat het aanvullend beleid maatregelen 
omvat waarbij een budgettaire voorziening wordt getroffen van tijdelijke 
aard. Dit in tegenstelling tot het structurele beleid waarvoor een structurele 
begrotingsvoorziening is getroffen. 

De aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit tijdelijke intensivering 
van bestaand beleid, dan wel maatregelen met een eigen karakter. 

103 
In het overleg tussen Regering en sociale partners van 20 februari jl. is ge-

kozen voor een praktische benadering van de aansluitingsproblematiek op 
de arbeidsmarkt. De keuze voor deze praktische benadering - in tegenstel-
ling tot een uitgebreid theoretisch onderzoek - brengt met zich mee, dat de 
werkgroep haar werkzaamheden op korte termijn kan afsluiten. Een precieze 
datum, waarop het kabinet het hierboven genoemde rapport kan verwach-
ten, is evenwel op dit moment nog niet te noemen. 

104 
Het kabinet staat positief ten opzichte van de gedachten neergelegd in de 

motie-Weijers ter zake van de plaatsing van minder-validen bij overheid en 
kwartaire sector. Over de uitvoering van zo'n beleid vindt overleg plaats, te-
gen de achtergrond van een algemeen sociaal beleid ten aanzien van de 
plaatsing van minder-validen in andere sectoren. 
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105 
Een wetsvoorstel tot wi jz ig ing van de A lgemeen burgerl i jke pensioenwet 

«zodat gehandicapten tot het overheidspersoneel kunnen toetreden» is niet 
op korte termi jn te verwachten; de problematiek, die hier aan de orde is, is 
bijzonder complex. Overigens zij erop gewezen dat de huidige bepalingen 
van de A.b.p.-wet geen beletsel vormen voor het dienstverband van de ge-
handicapte, die derVn/f/er'geschikt bevonden is voor het vervul len van de 
functie waarnaar zijn belangstel l ing ui tg ing. 

106 
In het kader van het taakstellend beleid zijn eind 1978 per provincie bud-

getten uitgezet voor twee groepen van arbeidsvoorzieningsmaatregelen, te 
weten enerzijds de scholings- en plaatsingsbevorderende en anderzijds de 
werkgelegenheidsverruimende maatregelen. Op basis van de regionale in-
zichten omtrent specifieke behoeften en mogel i jkheden zijn deze budgetten 
nader ingevuld in de vo rm van taakstel l ingen per arbeidsbureau en per af-
zonderli jke maatregel. Behalve de landeli jke ui tgangspunten zoals die in de 
vo rm van de beschikbaar gestelde budgetten tot ui tdrukking kwamen, is 
daarbij tevens een beperkt aantal categorale beleidsdoelstel l ingen inge-
voerd. Voor 1979 zijn dit : een gelijk relatief bereik voor mannen en v rouwen 
en een relatief bereik voor jongeren onder 23 jaar ten opzichte van de overi-
gen van 3:2. Deze doelstel l ingen zijn op basis van de verwachte werkloos-
heidsverhoudingen gekwanti f iceerd naar het relatieve voorkomen van deze 
categorieën in de regionale arbeidsmarkt. Momentee l worden de mogeli jk-
heden nagegaan om te komen tot een gestructureerde procedure ten aan-
zien van het extern overleg in het kader van het taakstellend beleid. Duidelijk 
is dat een gedecentraliseerd beleid een goed hanteerbaar kader vormt voor 
overleg met regionaal betrokken instanties. Daarbij is onder meer te denken 
aan Regionale Raden voor de Arbeidsmarkt, Regionale Colleges Openbare 
Werken en Commissie van Advies van de Gewesteli jke Arbeidsbureaus. 

107 
De tots tandkoming van de nota sectorbeleid heeft thans een zeer hoge pri-

oriteit. Alle inspanningen zijn erop gericht deze nota zo spoedig mogel i jk na 
het Paasreces aan de Kamer te doen toekomen. 

108 
Het bedrag van de f 155 min. beschikbare reserve word t in hoofdzaak voor 

de volgende beleidsmaatregelen aangewend t.w.: 
- Het zgn. plan-Albeda/Gardeniers. Dit plan zal in 1979 tot effecten leiden. 

De inventarisatie van de plaatsingsmogel i jkheden bevindt zich thans in een 
afrondende fase. Naar verwacht ing zal op korte termi jn aan de aanvragende 
instanties kunnen worden medegedeeld of en zo ja, in welke mate met de 
werv ing van langdurig werklozen kan worden begonnen. Het plan is ook ge-
richt op de r i jksoverheid. Thans kan derhalve nog geen inzicht worden gege-
ven in de te verwachten bestedingen c.q. verpl icht ingen. Ter zake van de 
voorui tgang en de effecten voor 1979 zal de Kamer ter zijner t i jd nader wor-
den geïnformeerd. 

- Het plan-Pais (ten behoeve van onderwijzers). Nadere gegevens om-
trent bestedingen en verpl icht ingen zijn nog niet voorhanden. Thans is hier-
voor 12 min . gereserveerd. 

- Extra arbeidsplaatsen ten behoeve van gezinsverzorging in Zuid-Lim-
burg. Hiervoor is 4 min. beschikbaar. 

- Voor het sociaal-cultureel werk is 5 min . ui tgetrokken. 
- Extra plaatsen voor 500 jeugdigen in Zuid-L imburg in het kader van de 

Perspectievennota (ca. 12,5 min.). 
- Extra plaatsen voor 750 jeugdigen in het Noorden van het land in het ka-

der van het Integrale Structuurplan Noorden des Lands (ca. 22,5 min.). 
- Voor t i jdeli jk personeel ten behoeve van CRM is 0,5 min . gereserveerd. 
- Experiment in verband met het NVV-jongerencontact. Met het NVV-jon-

gerencontact v inden op dit moment besprekingen plaats over de r ichting 
waarin de gereserveerde middelen ad 8,5 min. zullen worden aangewend. 
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- Steun aan individuele bedri jven in Zu id-L imburg. Hiervoor is 15 m in . 
beschikbaar gesteld. 

- Steun aan individuele bedri jven in het Noorden van het land. In dit ver-
band is 25 min. ui tgetrokken. 

- Aan het te voeren sectorbeleid is uit deze reserve 4 min. toebedeeld. 

Een verdere detai l ler ing van de verdel ing van de onderdelen van de f 155 
min. over het land is thans niet te geven aangezien de desbetreffende ver-
schil lende maatregelen uiteraard hun effecten nog moeten opleveren. 

109 
Zie het an twoord opv raag 108. 

110 
Onder de 150 min . voor verminder ing arbeidsaanbod valt ook de VUT-re-

geling voor ex-mi jnwerkers. 
Naar Schatting zullen in 1979 ca. 600 personen van deze regeling gebruik 

maken hetgeen op jaarbasis een bedrag van ca. f 25 min. zou vergen. De 
juiste omvang van de kosten in 1979 is uiteraard afhankelijk van de datum 
waarop de regeling in werk ing zal t reden. Gelet op de complexi tei t van deze 
regeling waarbi j zeer vele moeil i jke problemen om een oplossing vragen, 
mede waardoor de aanvankeli jke streefdatum van 1 april 1979 niet is kunnen 
worden gehaald, is een ingangsdatum moeil i jk aan te geven. In ieder geval 
wordt er alles aan gedaan o m het uitstel na 1 april 1979 zo kort mogel i jk te 
doen zijn. 

111 
Uit het overzicht blijkt dat in dit verband 500 extra arbeidsplaatsen voor 

jeugdigen in Zuid-Limburg beschikbaar worden gesteld en 750 extra arbeids-
plaatsen voor jeugdigen in het Noorden van het land. 

112 
Tijdens de openbare behandel ing van de Perspectievennota in de Bijzon-

dere Commissie voor de Perspectievennota Zuid-Limburg op 4 december 
1978 en in de beantwoord ing van de schrifteli jke vragen van de leden G. M. 
P. Cornelissen, Bremen en Van der Linden d.d. 26 maart j l . hebben de Minis-
ters van Sociale Zaken en van CRM er reeds op gewezen dat de creatie van 
extra ti jdeli jke arbeidsplaatsen voor jeugdige werklozen in het herstructure-
r ingsgebied niet beperkt bli jft tot het project 500 jeugdige werklozen. Bena-
drukt is dat daarnaast extra t i jdeli jke arbeidsplaatsen met name ook voor 
jongeren geschapen zullen kunnen worden op grond van andere regel ingen, 
w.o. het project dat is gericht op beperking van de gevolgen van de beleids-
ombuig ingen door middel van de creatie van ti jdeli jke arbeidsplaatsen op 
de terreinen van zorg, educatie en recreatie en het zgn. arbeidsplaatsenplan 
in de kwartaire sector. Naar verwacht ing kan de in de motie van mevrouw 
Cornelissen c.s. gevraagde verhoging van het aantal van 500 arbeidsplaat-
sen voor jeugdige werklozen met nogmaals 500, binnen deze andere rege-
l ingen opgevangen worden ; een en ander mede afhankelijk van de concre-
te inhoud die in L imburg kan worden gegeven aan het arbeidsplaatsenplan 
in de kwartaire sector. 

113 
Met het NVV-jongerencontact vinden op dit moment besprekingen plaats 

over de r ichting waar in de gereserveerde middelen zullen worden aange-
wend. 

114 
Momenteel vo rmt de inhoud van de adviesaanvrage object van binnende-

partementaal over leg, dat in de laatste fase verkeert. Daarna moet overleg 
met andere betrokken departementen worden gevoerd. De gevraagde da tum 
voor de adviesaanvrage is niet te preciseren. Gestreefd wordt naar indiening 
binnen enkele maanden. 
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115 
Voor 1979 is ten behoeve van indiv iduele bedri j fssteun een bedrag van 

f 115 min . beschikbaar. Daarvan was tot medio april f 12,3 min . gecommit -
teerd. Het in paragraaf 3.3c. bedoelde taakstellende beleid is daarbi j in zo-
verre van toepassing dat ook hier gebieden met een moeil i jke arbeidsmarkt-
situatie absolute prioriteit genieten. 

116 
Het regeringsbeleid met betrekking tot de steunverlening aan individuele 

bedr i jven in continu' i tei tsproblemen is er op gericht deze v o r m van steun zo-
veel mogel i jk terug te dr ingen ten faveure van een meer ant iciperende sec-
torgewi jze aanpak. Een belangri jk middel bij dit streven naar beperking van 
de indiv iduele steun is gelegen in een strikte toepassing van de geldende cri-
teria. In deze criteria speelt de lokale werkgelegenheidssituat ie een belang-
rijke rol. Zo zal in beginsel steun slechts worden gegeven in gebieden waar 
een werkloosheidspercentage bestaat van 7 of meer of waar dit percenta-
ge op korte te rmi jn naar verwacht ing zal ontstaan. 

117 

De voor lop ige verdel ing van het bedrag van f 770 min. is als volgt. 

De voorlopige verdeling van het bedrag van f 770 min. is als volgt: 

1. Verbetering arbeidsbemiddeling f 15 min. 
2. Scholings- en plaatsingsbevorderende maatregelen 200 min. 
3. Werkgelegenheidsverruimende maatregelen 250 min. 
4. Maatregelen ter vermindering van het arbeidsaanbod 150 min. 
5. Reserve 155 min. 

Totaal f 770 min. 

118 

De adviesaanvrage zal geen vooron twerp van wet bevatten. Het kabinet 
zal zich na ontvangst van het desbetreffende SER-advies beijveren zo spoe-
dig mogel i jk een ontwerp van wet in te dienen. 

119 

Gegevens omtrent de inkomensontwikkel ing van zelfstandigen naar in-
komenshoogte zijn voor recente jaren niet beschikbaar. Ook zijn hieromtrent 
geen ramingen opgesteld voor 1979. Wél raamt het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) de ontwikkel ing van het reëel be-
schikbaar inkomen van een «gemiddelde» zelfstandige in het midden- en 
kleinbedri j f (een zelfstandige met een vol ledig gezin met 2 kinderen en een 
bruto inkomen van f 44 000 in 1978 en een eigen vermogen van f 58 900). Dit 
reëel beschikbare inkomen zal ten opzichte van 1978 een toename te zien geven 
van 0,5 a 1 % . 

120 

Een plafond in de 2e pr i jscompensatie van f 5001 per procent beïnvloedt 
de mutat ies van de reëel vri j beschikbare looninkomens van 1978 naar 1979 
als vo lg t : 

Minimumloon — 
Even boven het minimumloon — 
Modaal inkomen — 
2 x modaal inkomen -0 ,2% 
4 x modaal inkomen -0 ,4% 

1 Het salarisniveau dat in het bedrijfs-
leven overeenkomt met f 45 000 in de 
ambteli jke sfeer, bedraagt circa 
f 50 000. 
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121 
Bij de berekening van het ver loop van het reëel vri j beschikbaar looninko-

men word t de procentmutat ie in het netto loon (na aftrek van de sociale ver-
zekeringspremies en belastingen en na bi j tel l ing voor toeslagen zoals kinder-
bijslag en vorstverletuitkering) van jaar op jaar gedefleerd met de procentmu-
tatie in de pri jsindex van de gezinsconsumptie. Het is dientengevolge niet 
mogel i jk het reëel vri j beschikbaar looninkomen als een niveaugrootheid te 
beschouwen welke op verschil lende momenten in guldens kan worden uitge-
drukt. 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de netto lonen van werkne-
mers in bedri jven en sociale uitkeringen per maand. In verband met de na-
calculat ieproblematiek is ervan afgezien overeenkomstige cijfers van de 
ambtenaren te presenteren. Benadrukt zij echter dat met deze nominale be-
dragen de werkeli jke inkomensverbeter ing word t overschat, aangezien niet 
is gecorr igeerd voor de pri jsst i jging. 

Netto loon per maand voor werknemers in bedrijven (gehuwd en 2 kinderen) 

december 
1978 

1e helft 
1979 

2e helft 
1979 

Minimumloon 
Even meer dan het minimumloon 
Modaal inkomen 
2 x modaal inkomen 
4 x modaal inkomen 

1430 
1450 
1765 
3135 
4990 

1470 
1505 
1830 
3235 
5175 

1510 
1530 
1860 
3280 
5235 

Netto sociale uitkeringen per maand (gehuwd zonder kinderen) 

31/12 1/1 1/7' 1/1 

I II III 

A.O.W. 1308 
W.A.O. — iets boven minimum 1332 
W.A.O. - modaal 1511 
W.A.O. — maximaal 2704 

1340 
1363 
1549 
2753 

1370 
1394 
1584 
2821 

1374 
1397 
1586 
2815 

1374 
1398 
1588 
2818 

I. Correctie 0,5% voor alle uitkeringsge-
rechtigden. 
I I . Correctie 0,3% voor de minima, 0,2/0,7% 
op uitkeringen boven het minimum. 
I I I . Correctie 0,3% voor de minima, voor 
de uitkeringen boven het minimum is de 
correctie bij benadering gelijk aan die op 
de ambtelijke salarissen. 
1 Indexcijfer regelingslenen: 186. 

122 
Alvorens over te gaan tot maatregelen ter beteugeling van de incidentele 

loonst i jg ing acht de Regering het noodzakelijk inzicht te verkr i jgen in de 
kwantitat ieve omvang van de looncomponenten, die te zamen de omvang 
van de incidentele loonst i jg ing bepalen. Daartoe heeft het Ministerie van So-
ciale Zaken een Tripartite Commissie Incidenteel Loon ingesteld, die thans 
de kwantitat ieve aspecten van het incidenteel loon onderzoekt. Pas wanneer 
hierover duidel i jkheid bestaat kan de Regering zich beraden over de vraag of 
gerichte maatregelen ter beteugeling van de incidentele loonbeweging no-
dig en zo ja mogel i jk zijn. Daarnaast w i l de Regering erop wijzen dat beteu-
gel ing van de incidentele loonst i jg ing nooit een op zich zelf staande doelstel-
l ing is geweest. Primair heeft steeds gestaan een mat ig ing van de loonkosten-
ontwikkel ing. De eventuele beteugel ing van de incidentele loonbeweging 
moet dan ook in dit verband gezien worden. 
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Een belangri jke oorzaak van de incidentele loonst i jg ingen kan zijn gelegen 
in de onvo lkomenheden op de arbeidsmarkt. Ook daarom word t het beleid 
vooral gericht op een betere aansluit ing tussen vraag en aanbod en word t 
zoals bekend, in over leg met de sociale partners het noodzakeli jke instru-
mentar ium van arbeidsvoorzieningsregel ingen aangescherpt. 

123 
Het beschikbaar ci j fermateriaal betreffende de loonkosten per gewerkte 

uur in 1977 in de EG-landen maakt een ui tspl i ts ing naar reëel loon en collec-
tief deel niet mogel i jk, evenmin als een berekening van de koopkrachtver-
houding van het reële loondeel en de reële sociale ui tker ingen. 

124 

Rijksbijdragen SV 1970-1979 in min. gld. 

1970 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 

Totaal 1026 1241 1363 1635 1807 3634 5675 5532 8725 9815 

a. demografische verzekeringen 
ziektekostenverzekeringen 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
werkloosheidsverzekeringen 
b. volksverzekeringen 
werknemersverzekeringen 
overige verzekeringen 

225 236 250 257 286 1366 2746 2568 3950 5000 
676 843 940 1081 1218 1533 2025 2170 2700 2870 
0 0 0 0 0 0 86 385 1635 1425 

125 162 174 297 303 735 818 408 440 520 
687 809 864 950 1051 2306 3890 4030 5395 5570 
142 178 197 326 335 785 880 550 2170 3000 
197 254 302 359 420 543 905 951 1160 1245 

Premie en Rijksbijdragen in % van de uitgaven 

premies 
rijksbijdragen 

96,5 
5,9 

95,5 
5,9 

92,1 
5,5 

98,4 
5,7 

98,5 
5,2 

93,3 
8,8 

90,4 
11,9 

87,6 
10,3 

84,1 
14,4 

83,6 
14,6 

Voor de beantwoord ing van het laatste deel van de vraag kan het beste 
worden verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in deel 3 van het rap-
port inzake «Informat iestromen en reservevorming in de sociale verzekerin-
gen» van de Externe Commissie van Deskundigen ingesteld door de SER. De 
Commissie Sociale Verzekeringen van de Sociaal-Economische Raad heeft 
op 4 juli 1978 een inter imadvies uitgebracht naar aanleiding van genoemd 
rapport. Aan de bewindsl ieden van Sociale Zaken werd geadviseerd om het 
mogel i jk te maken dat alle sociale fondsen ter overbrugg ing van ti jdeli jke f i -
nancier ingsproblemen elkaar kunnen bi jstaan. Inmiddels zijn een aantal be-
schikkingen ui tgevaardigd die deze onder l inge bi jstand mogel i jk maken. 
Thans word t gewacht op het definit ieve advies van de SER inzake de bunde-
l ing van reserves. 

125 
Vergel i jk ing van relatieve loonkostenniveaus per eenheid produkt zou in-

derdaad een vol lediger beeld van onze concurrent ieposi t ie geven dan verge-
li jking van loonkostenniveaus per gewerkt uur. Dergeli jke gegevens zijn 
evenwel helaas niet beschikbaar. Het belang van de invloed van de arbeids-
produkt iv i tei t per gewerkt uur moge bli jken uit het gegeven dat in de be-
trokken periode de Nederlandse loonkosten per uur 12,5% (nameli jk van 
20 % naar 35 % boven het EG-niveau) meer toenamen dan bij de EG-concur-
renten, terwi j l de verslechtering van de loonkosten ca. 7,5 % bedroeg. 

126 
Tussen de loonst i jg ing per werknemer en het niveau van de werkloosheid 

bestaat een sterk invers verband; de zgn. Phil l ipscurve. Een dergeli jke sa-
menhang kan voor het verleden eveneens tussen de incidentele loonmutat ie 
en het werk loosheidsniveau worden geconstateerd. In het verleden had de 
werk loosheid een sterk conjunctureel karakter, waarbi j het macro werkloos-
heidsniveau veelal werd weerspiegeld in de verschi l lende deelmarkten. 
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Hierin is nu enige verandering gekomen. Zoals in de tekst rond grafiek 111-3 is 
toegel icht word t de huidige arbeidsmarktsituatie gekenmerkt door een bi j -
zonder hoge werkloosheid enerzijds, terwi j l echter tevens als gevolg van de 
minder goede aansluit ing van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt partiële 
spanningen op sommige deelmarkten bestaan. Hierin ligt een mogel i jke ver-
klaring voor de omstandigheid dat de feiteli jke incidentele loonmutat ie in 
1978 enigzins hoger is dan zou volgen uit het historisch verband tussen deze 
grootheid en het macroniveau der werk loosheid. 

127 
De arbeidsinkomensquote (gecorrigeerd voor mijnbouw, openbaar nut en 
woningexploitatie) voor de jaren 1978 en 1979 is als volgt opgebouwd: 

1978 1979 

Absoluut aandeel van: 
loontrekkers 75,3 75,2 
zelfstandigen 15,0 14,7 

afgerond 90,5 90,0 

De toegerekende lonen maken derhalve - globaal g e n o m e n - e e n zesde 
deel uit van de arbeidsinkomensquote. 

128 
De CEP-raming voor de groei van het reëel nationaal inkomen in 1979 van 

2,5% geeft voorshands géén aanleiding om het in Bestek '81 vervatte struc-
turele groeipercentage van 3% neerwaarts bij te stellen. De middellange-ter-
mi jnramingen die aan Bestek '81 ten grondslag l iggen strekken zich uit over 
een vierjarige periode, waarvan 1979 het beginjaar is. Dit impliceert dat de 
jaarcijfers voor de diverse kerngegevens kunnen afwijken van de jaargemid-
delden, zoals deze kunnen worden afgeleid uit de middel lange termi jnraming 
Het is dan ook mogel i jk dat de tegenval lende ui tkomsten voor de groei van 
het reëel nationaal inkomen in 1979 door meevallers in de komende jaren 
zullen worden gecompenseerd. Inzicht hierin bestaat op dit moment nog niet, 
doch het l igt in het voornemen van de Regering o m in 1980 een nieuwe mid -
del lange-termi jnraming uit te brengen. Aan de hand van de nieuwe inzichten 
kan vervolgens worden bezien of een eventuele aanpassing van structurele 
groeici jfers wenseli jk is. 

129 
Het Centraal Economisch Plan doelt hier op de omstandigheid, dat de ster-

ke ol iepri jsst i jging in 1974, voor zover die werd doorgegeven in de prijssti j-
g ing van de gezinsconsumptie, via het bestaande loonindexer ingsmecha-
nisme vol ledig is meegenomen in de ontwikkel ing van de lonen. Mede zijn 
de rendementen in het bedri j fsleven en de concurrent ieposit ie verder ver-
slechterd. Een nieuwe scherpe ol iepr i jsverhoging, welke op dezelfde wijze 
door de nationale economie moet worden verwerkt, zal het bereiken van de 
middel lange-termi jndoelstel l ingen ernstig in gevaar brengen. 

130 
De waardest i jg ing van de investeringen in 1978 met 2 % is opgebouwd uit 

een vo lumedal ing met 5 % en een pri jsst i jging van ca. 7,5 %. Oorzaken van 
de vo lumedal ing zijn de teruggang in de aanleg en ui tbreiding van ri jkswe-
gen, de teruggang in de scholenbouw, het af lopen van aanvullende werken 
en de vertraging die is opgetreden bij de afsluit ing van de Oosterschelde. De 
verwachte waardest i jg ing van de overheidsinvester ingen in 1979 met 6 % is 
het gevolg van een vo lumedal ing met 1 % en een pri jsst i jging van 7%. De in-
vloed van de strenge vorstperiode aan het begin van dit jaar op het vo lume 
van de overheidsinvesteringen bedraagt naar verwacht ing - 3,5 %. De oor-
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spronkeli jk geraamde vo lumest i jg ing van 2,5% in 1979 was gebaseerd op 
de aanpak van knelpunten in het r i jkswegennet en het sterk op gang komen 
van de bouwwerkzaamheden voor de afslui t ing van de Oosterschelde. Het 
geraamde investeringsbedrag van de overheid zal in 1979 door de weersom-
standigheden ca. f 350 m in . lager l iggen dan eerst was voorzien. Een uitsplit-
sing van dit bedrag over indiv iduele investeringsprojecten ka"h niet worden 
gegeven. 

131 
Zie an twoord op vraag 23. 

132 
Het is, gezien het ten opzichte van de produkt ie-ontwikkel ing gunst ige in-

vester ingsverloop in 1978, waarschi jnl i jk dat de invloed van het gevoerde 
beleid aanzienlijk is geweest, mede omdat de ui tbreiding van de investerin-
gen voor een zeer groot deel in de v o r m van bedr i j fsgebouwen werd gerea-
liseerd. Ongewi j fe ld hebben naast de WIR de voor 24 mei 1978 bestaande 
investeringsfaci l i teiten ook invloed op deze ontwikkel ing gehad; met name 
geldt dat voor 1977, waar in het invester ingsverloop zeer u i tbundig was. 

133 
De investeringen in outi l lage vallen inderdaad onder de e indprodukten. 

134 
De suggestie dat met name in de arbeidsintensieve sectoren aanbods-

overschotten zouden bestaan, wordt in het CEP niet gedaan. Hierover is ook 
geen informatie beschikbaar. De werkloosheidsstat ist ieken hebben betrek-
king op beroepsgroepen en niet op bedri j fstakken. 

135 
Aankopen van onroerend goed in het bui tenland worden door De Neder-

landsche Bank statistisch geregistreerd onder de post «overig lang part icu-
lier kapitaalverkeer». De bedri j fsmat ige aankopen vallen daarentegen onder 
directe investeringen van Nederland in het bui tenland. De recente ontwikke-
l ingen van deze beide categorieën is terug te v inden in tabel 2 van de Neder-
landse betal ingsbalans in 1978, die de Min is tervan Financiën op 27 maart 
1979 aan de Tweede Kamer deed toekomen. De beschikbare statistische ge-
gevens bevatten evenwel geen nadere uitspl i tsing van genoemde categorie-
en zodanig dat de gevraagde gegevens kunnen worden verstrekt. 

136 
In het CEP 1979 is ui tgegaan van een st i jg ing van de ruwe ol iepri js, zoals 

deze in december j l . voor de OPEC is afgekondigd, waardoor de gemiddelde 
invoerpri js van ruwe ol ie, in guldens gemeten, in 1979 met 10% toeneemt. 
Inmiddels zijn o.a. per 1 april verdere pr i jsverhogingen doorgevoerd. De ver-
dere voorui tz ichten zijn evenwel nog onzeker, aangezien niet duidel i jk is to t 
welke nieuwe officiële pr i jsverhogingen het OPEC-kartel in het verdere ver-
loop van dit jaar zal besluiten en in hoeverre de nu geldende toeslagen ge-
handhaafd zullen bl i jven. Indien ervan word t uitgegaan dat voor 1979 een 
addit ionele ol iepri jsst i jg ing van 10% zal optreden kunnen de gevolgen daar-
van uit onderstaande tabel worden afgelezen; daarbij zij aangetekend dat 
daarbij tevens rekening is gehouden met enige vertraging van onze goede-
renuitvoer. Deze vertraging hangt o .m. samen met het energie-intensieve ka-
rakter van onze goederenuitvoer en de specifieke situatie in Iran. 
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Gevolgen van 10% olieprijsstijging 

1979 1980 

gecumuleerde % mutaties 

Loonvoet bedrijven 0,3 0,1 
Prijspeil particuliere consumptie 0,4 0,3 
Prijspeil goederenuitvoer 1.7 2,5 
Reëel beschikbaar inkomen - 0,2 - 0,2 
Volume particuliere consumptie - 0,2 - 0,3 
Volume bedrijfsinvesteringen - 0,2 - 1,4 
Volume goederenuitvoer - 0,5 - 1,0 
Produktievolume 

niveaus 
- 0,2 - 0,4 

Werkloosheid (x 1000 personen) 2 9 
Saldo lopende reking van de betal ngs balans 
(mldgld) 0 0,5 

137 
Bij stabi l iser ing van de invoerpri js van niet-edele metalen op het niveau 

van de eerste maanden van dit jaar resulteert voor 1979 eenjaar-op-jaar sti j-
g ing van ca. 8 % . Daar de basismetalen 5 % van de goedereninvoer ui tmaken 
is deze st i jg ing verantwoordel i jk voor 0,4 % van de geraamde invoerpr i jsmu-
tatie. Het init iële rui lvoetverl ies zou ca. f 500 m in . bedragen, maar doorwer-
king in de uitvoerpri jzen mit igeert dit bedrag aanzienlijk. 

138 
De overheidsinvester ingen beliepen in recente jaren zowel in West-Duits-

land als in België circa 4 % van het reële nationale inkomen. 

139 
Zie het an twoord op vraag 136. 

140 
De Raad van Ministers hechtte op 6 maart j l . in beginsel zijn goedkeur ing 

aan de vermelde devaluatiepercentages van 'groene' koersen. Op 29 maart 
besloot de Raad evenwel tot een devaluatie van de groene valuta van het 
Verenigd Koninkri jk, Frankrijk en Italië met 5%, en van het «groene» Ierse 
pond met 0,3 %, ingaande op 9 apri l . 

141 
Deze st i jg ing bedroeg in : 

1973 (t.o.v. 1972) 0,9% 
1974 (t.o.v. 1973) 2,7% 
1975 (t.o.v. 1974) 3,8% 
1976 (t.o.v. 1975) 0,9%. 

142 

Met deze looncomponenten word t in het halfjaarlijks loononderzoek van 
het verdiende loon (waarop de cijfers in deze tabel zijn gebaseerd) geen re-
kening gehouden. 

143 
In paragraaf 7.3 van hoofdstuk IV van het Centraal Economisch Plan 1979 

is niet gesteld dat arbeidst i jdverkort ing bij de overheid met looninlever ing 
door ambtenaren op zichzelf beschouwd zal leiden tot een gat in de begro-
t ing. Wel is het zo dat bij de gehanteerde veronderstel l ingen arbeidsti jdver-
kort ing bij bedri jven leidt tot een geringere groei . Hierdoor zullen de midde-
len waarui t de overheid kan putten o m ui tgaven te f inancieren afnemen. De 
aan de loonmat ig ing in de sector bedri jven gekoppelde mat ig ing bij de over-
heid biedt onvoldoende tegenwicht om het gat dat daardoor in de begrot ing 
ontstaat op te vul len. Hiervoor zijn addit ionele maatregelen noodzakelijk. 
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Herhaald zij, dat deze f inancier ingsproblematiek reeds ontstaat zonder ar-
beidst i jdverkort ing bij de overheid terwi j l wel door de ambtenaren de loon-
mat ig ing bij bedri jven word t gevolgd. Indien ook voor ambtenaren arbeids-
t i jdverkort ing zou worden ingevoerd, waarvan de kosten niet in minder ing 
zouden worden gebracht op de t rend, dan zouden de f inancier ingsproble-
men nog toenemen. 

144 
Een kwant i f icer ing van de effecten in de sociale verzekeringen als gevolg 

van een herverdel ing van arbeid is in dit stadium nauweli jks met enige ze-
kerheid te geven, ook al omdat niet bekend is welk aandeel van de nieuwe 
werknemers voorheen een uitkering ontv ingen en welk aandeel uit de on-
zichtbare arbeidsreserve komt. 

145 
Bij de berekeningen van de effecten van arbeidst i jdverkort ing is rekening 

gehouden met de gevolgen van een verminderd beroep op de sociale uitke-
r ingen. 

146 
Op de premiedruk heeft de verminder ing van de werk loosheid een ver-

waarloosbaar effect, omdat werkloosheidsui tker ingen slechts voor een zeer 
gering deel via premies worden gef inancierd. Het grootste deel - de RWW, 
de WWV en de helft van de W W - word t via het overheidsbudget gefinan-
cierd. 

147 
Het effect van het niet doorberekenen in de bedri j fs lonen en overheidssa-

larissen van de pr imaire arbeidsproduktivi teitseffecten van de vervroegde 
ui t t reding komt overeen met het effect van een autonome loondal ing van 
ru im 0,1 procent per jaar in de periode 1979-1983. De ui tkomsten gegeven in 
tabel IV.25 van het Centraal Economisch Plan worden dan als volgt : 

Effecten van geleidelijke vervroegde uittreding van 50 000 werknemers in bedrijven in 
de periode 1979-1983. 

Werkemers-
premieverhoging' 

Werkgeverspremie-
verhoging 

Loonsom per werknemer 
Arbeidsproduktiviteit 
Prijspeil particuliere consumptie 
Reëel beschikbaar inkomen (modale werkn.) 
Reële arbeidskosten 
Volume particuliere consumptie 
Volume goederenuitvoer 
Produktievolume in bedrijven 

Gem. jaarlijkse procentuele veranderingen 
1979 t /m 1983 (1979 t /m 1988) 

0,1 ( 0 ) 0,1 ( 0,2) 
0,2 ( 0,1) 0,2 ( 0,1) 
0,1 ( 0 ) 0 ( 0 ) 
0,3 ( - 0,1) - 0,1 ( 0 ) 
0,1 ( 0,1) 0,2 ( 0,1) 
0,1 ( 0 ) 0 ( 0,1) 
0,1 ( 0,1) 0 ( - 0,1) 
0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 

Niveauveranderingen in 1983 (1988) 

Volume investeringen in outillage 
(gecum., in % van kap.g. voorraad) 
Werkgelegenheid bedrijven (1000 pers.) 
Werkloosheid (1000 pers.) 
Overcapaciteit (in % van cap.) 
Saldo lopende rekening (in % van NNI) 
Financieringssaldo overh. (in % van NNI) 
Arbeidsinkomensquote (in %) 

( 0,8) 0,3 ( 0.7) 
( - 30 | - 45 ( - 55 ) 
( - 15 ) - 5 ( 0 ) 
( - 0,1) 0 ( - 0,1) 
( - 0,1) - 0,2 ( - 0,4) 
( 0 ) - 0,2 ( - 0,4) 
( - 0,3) - 0,1 ( - 0,2) 

Zonder afwenteling. 

Bij de berekening van de cijfers in bovenstaande tabel is, evenals in tabel 
IV.25 van het Centraal Economisch Plan, het gevolg van de verwachte dal ing 
van de werkloosheid meegenomen. 
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148 
Hoewel voor uitvoering van de overheidstaken een bijna volledige vervan-

ging van vrijkomende arbeidsplaatsen bij vervroegde uittreding wellicht 
noodzakelijk is, kan niet worden aangenomen dat voldoende gekwalificeerd 
aanbod aanwezig is om een volledige vervanging te kunnen realiseren. Bij 
wijze van veronderstelling is uitgegaan van een maximaal mogelijke vervan-
ging van 75 %. 

149 
Voor de berekening van effecten van arbeidstijdverkorting bij de overheid 

is de veronderstelling ten aanzien van het aantal personen dat extra zal wor-
den aangetrokken om de overheidstaken te blijven uitvoeren essentieel. In 
het Centraal Economisch Plan is gerekend met een aantal van 10 000 bij een 
verkorting van de werktijd met 121/2% in vijfjaar. Bij nader inzien lijkt dit 
aantal aan de lage kant, omdat met name bij het voortgezet onderwijs ruim-
te voor rouleringsmogelijkheden aanwezig is. In de gevraagde berekeningen 
is nu verondersteld dat arbeidstijdverkorting bij militairen en basisonderwijs 
niet zal resulteren in het aantrekken van meer personeel. Bij het universitair 
onderwijs is aangenomen dat dat voor 20 % wel het geval zal zijn en voor het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs voor 100%. Ondeelbaarheid van func-
ties bij het burgerpersoneel (exclusief onderwijs) en problemen bij het aan-
trekken van gekwalificeerd personeel hebben geleid tot de veronderstelling 
dat voor deze categorie vervanging voor 30 % zal optreden. Er wordt vanuit 
gegaan dat deze vermindering deels door inkrimping van taken en deels 
door verhoging van arbeidsproduktiviteit zal worden opgevangen. Deze ver-
onderstellingen leiden uiteindelijk tot een uitbreiding van het totale over-
heidspersoneel met 25 000 personen in 5 jaar. 

Gevraagd is om eventueel rekening te houden met arbeidstijdverkorting 
in de dienstensector. Het instrumentarium van het Centraal Planbureau is op 
het ogenblik niet toereikend om op korte termijn, zelfs op de globale wijze, 
zoals is geschied voor de totale sector bedrijven, becijferingen te verstrek-
ken voor de dienstensector. Gewerkt wordt aan uitbreiding van dit instru-
mentarium. 
De effecten van vervroegde uittreding in industriële bedrijven zijn op korte 
termijn eveneens moeilijk te becijferen. Indien met het macro-model op ba-
sis van dezelfde veronderstellingen wordt uitgegaan voor de 35 000 60-64-ja-
rige werknemers in de industrie als voor het totaal van 110 000 in industrie en 
overige bedrijven samen, worden de cijfers gevonden zoals vermeld in kolom 
2 van onderstaande tabel. 
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21/2% arbeidstijd-
verkort ing, met 
looninlevering, 
bij de overheid 

Vervroegde uit-
treding van 
35 000 man in 
industrie gefinan-
cierd door verho-
ging werknemers-
premies 

Totaal 

Gem. jaarlijkse procentuele veranderingen 1979 t /m 1983 
(1979 t /m 1988) 

Loonsom per werknemer 
Arbeidsproduktiviteit 
Prijspeil particuliere consumptie 
Reèel beschikbaar inkomen 
(modale werknemer)1 

Reële arbeidskosten 
Volume particuliere consumptie 
Volume goederenuitvoer 
Produktievolume bedrijven 

Volume investeringen in outillage 
(gecum., in %van kapitaalgoederenvoorraad) 
Werkgelegenheid bedrijven (1000 personen) 
Werkloosheid (1000 personen) 
Overcapaciteit (in %van cap.) 
Saldo lopende rekening (in %van NNI) 
Financieringssaldo overheid (In %van NNI) 
Arbeidsinkomensquote (in %) 

0,1 ( 0 ) 0,1 ( 0,1) 0 ( 0,1) 
0 ( 0 ) 0,1 ( 0 ) 0,1 ( 0 ) 
0,1 ( 0 ) 0 ( 0 ) - 0,1 ( 0 ) 
0 ( - 0,1) 0 ( 0 ) 0 ( - 0,1) 

0 ( 0 ) 0,1 ( 0 ) 0,1 ( 0 ) 
0,3 ( - 0,2) 0 ( 0 ) - 0,3 ( - 0,2) 
0,1 ( 0,1) 0 ( 0 ) 0,1 ( 0,1) 
0,1 ( 0 ) 0 ( 0 ) -• 0,1 ( 0 ) 

Niveauveranderingen in 1983 988) 

0,1 - 0,4) 0,1 ( 0,2) 0 l - 0,2) 
5 - 15 ) - 15 ( - 20 ) - 20 ( - 3 5 ) 

20 - 15 ) - 5 ( 0 ) - 25 ( - 15 ) 
0,2 0 ) 0 " l - 0,1) 0,2 ( - 0,1) 
0,6 0,7) - 0,1 ( - 0,2) 0,5 ( 0,5) 
0,6 0,7) - 0,1 ( - 0,1) 0,5 ( 0,6) 
0,2 0,3) 0 ( - 0,1) 0,2 ( 0,2) 

1 Voor de modale ambtenaar is het effect op het reëel beschikbaar inkomen bij ATV voor ambtenaren met looninlevering —2,5 (—1,4). 
Voor de werknemers in de industrie is het effect op het reëel beschikbaar inkomen bij de variant voor vervroegde uittreding —0,1 (0). 

150 
De in de tabel len vermelde cijfers met betrekking tot de volumeverande-

ringen voor de particuliere consumpt ie, goederenui tvoer en tot het produk-
t ievo lume in bedri jven zijn de resultaten van berekeningen en geen uit-
gangspunten. Bij vervroegde uit treding (gefinancierd door verhoging van 
werknemerspremies) veranderen de bestedingen nauwel i jks: 

- de consumpt ie bli jft nagenoeg ongewi jz igd, omdat de voor deze con-
sumpt ie relevante inkomens - mede als gevolg van een lichte toename van 
de arbeidsprodukt iv i tei t - per saldo niet veranderen, 

- de uitvoer onderv indt geen effecten van verandering in de concurrent ie-
posit ie, 

- de investeringen nemen in zeer geringe mate toe, in ieder geval onvol -
doende o m het produkt ievolume in bedri jven signif icant van nul te doen ver-
schil len. 

Bij arbeidst i jdverkort ing ontstaat een geheel andere situatie: 
- de consumpt ie komt onder druk te staan van lagere reële inkomens, 
- de uitvoer word t nadelig beïnvloed door een verslechtering van de con-

current ieposit ie, 
- de produkt ie daalt ten gevolge van de lagere bestedingen waarvan door 

concurrentieverl ies relatief veel moet worden ingevoerd. 

151 
De vraag wat de kosten zullen zijn die op de r i jksbegroting in de jaren 1980 

en 1981 drukken indien de in het verleden gegeven toeslagen waarvan dit 
kan worden verwacht, verwerkt worden in de basisionen, kan niet worden 
beantwoord. Het an twoord hangt nameli jk af van de vraag of en in welke 
mate toeslagverwerking plaats zal v inden. Daarin bestaat echter thans geen 
inzicht. 
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152 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de bi jdrage van Nederland aan 

de EEG ter f inancier ing van de totale EEG-begroting. De bijdrage van Neder-
land is onderverdeeld in een begrot ingsbi jdrage, een afdracht van land-
bouwhef f ingen en invoerrechten. Sinds 1979 is de begrot ingsbi jdrage ver-
val len en vervangen dooreen afdracht van een gedeelte (0,72%) van de 
B.T.W.-opbrengst. Tevens zijn in onderstaand overzicht de door Nederland 
ontvangen landbouwsubsidies vermeld. Deze cijfers dienen met de nodige 
omzicht igheid te worden beschouwd. 

Ter adstructie moge bij voorbeeld dienen dat in de door Nederland geïnde 
douanerechten en landbouwhef f ingen tevens bedragen zijn begrepen, ver-
band houdende met de transi tohaven via de Rotterdamse haven. Daarnaast 
dient voor wat betreft de kolom «in Brussel gedeclareerde landbouwui tga-
ven» rekening te worden gehouden met de werk ing van artikel 2bis van Ver-
ordening 974/71 hetgeen bepaalt dat de mcb's voor de netto importerende 
l id-staten, het Verenigd Koninkri jk en Italië, worden bepaald door de expor-
terende lid-staten. De cijfers in deze kolom dienen dan ook feiteli jk voor dit 
effect te worden gecorr igeerd. De mcb's voor het Verenigd Koninkrijk en lta-
lië komen deze landen ten goede als consumentensubsidies, zodat deze be-
dragen feiteli jk aan hen toegerekend moeten worden . 

In miljoenen guldens 

Begrotings- lnvoer- Landbouw- Afdracht Totaal 
bijdrage rechten heffingen BTW 

1974 370 950 150 1470 
1975 660 1060 450 2170 
1976 240 1180 1080 2500 
1977 390 1250 1260 2900 
1978 880 1240 1200 3320 
1979 — 1330 1000 1100 3430 

In Brussel Correcties Gecorrigeerde Berekening Ned. 
gedeclareerd i.v.m. art. 2 bis bijdragen bijdrage FEOGA 

1974 1629 1629 1014 
1975 1711 1711 1517 
1976 2740 220 2520 1775 
1977 3210 592 2618 2066 
1978 3530 495 3035 2300 
1979 3260 400 2860 2440 

Saldo van de laatste twee kolommen 

1974 615 
1975 194 
1976 745 
1977 552 
1978 735 
1979 420 
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