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15 081 Hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische 
beleid voor de middellange termijn (Bestek '81) 

Nr.30 LIJST VAN VRAGEN 
Vastgesteld 18 april 1979 

De bijzondere commissie' zag graag vóór het debat over de voortgangs-
nota en het centraal economisch plan de volgende vragen door de Regering 
beantwoord. De vragen zijn gerangschikt aan de hand van de paragrafen van 
beide regeringsstukken. 

A. VOORTGANGSNOTA 

§ 2.2 Economische ontwikkeling in 1978 en 1979 

1 
Bedroeg de volumegroei van de nationale bestedingen in 1978 4%, zoals 

in de Voortgangsnota gesteld, of 4,5%, zoals gesteld in het Centraal Econo-
mische Plan? 

Kan een overzicht gegeven worden van de groei van de Nederlandse ex-
port in relatie tot die van de wereldhandel van 1970 tot 1979? Kan de export-
groei tevens uitgesplitst worden naar groei in volume en prijspeil? 

3 
Met welk percentage bleef het exportprijspeil in 1978 achter bij de raming? 

Waaraan was dit vooral te wijten? Zal hetzelfde zich in 1979 voordoen? 

Op welke overwegingen en feiten is de prognose gebaseerd, dat de volu-
megroei van de export in 1979 niet achterblijft bij de toeneming van. het we-
reldhandelsvolume? Is de volumegroei van de export een resultaat van de 
door het CPB gemaakte veronderstellingen en van het gebruikte model? 

1 Samens te l l i ng : Bakker (CPN), Joekes (VVD), 
Van Thi jn (PvdA), Nypels (D'66), Hermsen 
(CDA), ondervoorz i t ter , Do lman (PvdA), voor-
zitter, Van Dis (SGP), Haas-Berger (PvdA), Keja 
( W D ) , Epema-Brugman (PvdA), Van Amels -
voor t (CDA), Jansen (PPR), Kombr ink (PvdA), 
Van Houwe l ingen (CDA), Van der Doef (PvdA), 
Beumer (CDA), Mei jer (PvdA), De Graaf (PvdA), 
Van Dijk (CDA), Hermans (VVD), Van Rooi jen 
(CDA), De Korte (VVD), Gerr i tse (CDA). 

Welke afsluitingsdatum ligt aan de prognoses voor 1979 ten grondslag? 

Welke zijn de genoemde bestedingen met een vanouds hoge invoerquote 
ten gunste waarvan een bestedingsverschuiving heeft plaatsgevonden? 
Kunnen ten aanzien van deze produkten of produktgroepen cijfers worden 
overgelegd die vergelijkend tussen Nederland en de betreffende concurre-
rende landen de loonkosten per uur en de produktie per uur weergeven? 

5 vel Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15 081, nr.30 1 



Welk deel van de toename met 35% van de invoer van consumptiegoederen 
moet (eventueel bij benadering) geweten worden aan een wijziging van het 
consumentengedrag? Bestaat inzicht in de mate waarin de consumptie-
stijging samenhangt met a gezinsverdunning, b verschuiving van ander 
inkomen naar looninkomen en naar lagere inkomens, c beroep op krediet? 

7 
Is van de verschuiving in het consumptiepakket naar goederen met hoge 

invoerquote een kwantitatieve aanduiding te geven, ten opzichte van de to-
taaltoeneming van invoerpenetratie ad 1,5 mld.? 

8 
Is aan te geven hoe de marginale invoerquote van consumptiegoederen 

zich vanaf bij voorbeeld 1960 ontwikkeld heeft excl. reisverkeer? (Aan te ne-
men valt, dat CEP § III.3 incl. reisverkeer geeft). Kan het bedrag van ca. 5 mld. 
voor de invoer van consumptiegoederen in 1978 nader worden uitgesplitst 
in invoer en reisverkeer? 

9 
Kunnen de onderliggende mutaties in de verslechtering saldo reisverkeer 

(zie tabel onder c) nader worden aangegeven? Speelt het reisverkeer een 
enigszins belangrijke rol in de «meevaller» van 1 mld. bedoeld in de voet-
noot? 

10 
Kan een uitsplitsing worden gegeven van de toenemende invoerpenetra-

tie bij consumptiegoederen en voorraadvorming naar belangrijkste catego-
rieën? Waaraan is deze toenemende invoerpenetratie vooral te wijten? Zal 
hetzelfde zich in 1979 voordoen? 

11 
Kan de uitsplitsing van regel a van de lopende rekening worden gegeven 

voordegoederenbalans, met name waar het auto's betreft vanaf 1970? Is 
vanuit de trendmatige ontwikkeling naar volume en prijs een raming voor 
dit onderdeel van de goederenbalans voor de jaren 1980 en 1981 te maken? 

12 
Is de tabel ook te geven voorde jaren 1975-1976 en 1979-1980? 

13 
Kan de Regering ingaan op de omvang van het effect van de verande-

ringen in de im- en export van aardgas op de betalingsbalans? In hoeverre 
bevat regel a van de tabel effecten van de aardgasexport? 

14 
Kan aan de hand van de nieuwste inzichten aangegeven worden - per 

kwartaal - welke invloed het binnenlands prijspeil ondervindt van de geste-
gen/stijgende prijzen van olie-import? 

15 
Hoe luiden precies de afspraken met de VEGIN ter zake de aardgasprijs 

voor afnemers ingeval van olieprijsstijgingen? 

16 
Is iets te zeggen over de eventuele rol van het «zwart circuit» in de gecon-

stateerde discrepantie tussen de groei van de particuliere consumptie en de 
particuliere vrij beschikbare inkomens? 

17 
Hoe ontwikkelt zich de inflatie in ons land vergeleken met die in de Bonds-

republiek, bij voorbeeld sedert september vorig jaar? 
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18 
Kan nader worden aangeduid welke invloed de inkomenscomponent in 

ruime zin, dus bij voorbeeld inclusief het effect van de vervroegde uittreding 
en van arbeidsverkoring, op de ontwikkeling van de inflatie zal hebben? Is 
die invloed te vertalen in een percentage van ieder procent inflatiestijging 
boven de raming in de MEV? 

19 
Kan een raming worden gegeven van de voor 1979 verwachte loonkosten-

stijging per eenheid produkt in vergelijking met de raming uit de MEV? 

20 
Kan een tabellarisch overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van 

de werkloosheid, de prijsinflatie, het reëel vrij beschikbaar inkomen, het inci-
denteel, vrij beschikbaar inkomen, de arbeidsproduktiviteit, de gecorrigeer-
de arbeidsinkomensquote, het volume van het bruto nationaal produkt en 
het saldo lopende rekening van de betalingsbalans van 1970 tot 1979? 

21 
Noopt de hogere loonkostenstijging en de lagere produktiviteitsstijging in 

vergelijking tot de MEV 1979 tot bijstelling van de prijsbeleidsregels? 

22 
Hoeveel extra arbeidsplaatsen zijn een direct gevolg van de toeneming 

van de investeringen in 1978 en 1979, en hoeveel extra arbeidsplaatsen een 
gevolg van de toeneming van investeringen in bedrijfsgebouwen? (Zie ook 
CEP III. 2.) 

23 
Is de verwachte daling van het investeringsvolume als gevolg van de 

strenge winterperiode een ervaringsfeit? Zo neen, waarop is zij dan geba-
seerd? Kan het verschil tussen het bedoelde volume in een strenge en in een 
normale winter bij benadering worden aangegeven? Is het niet denkbaar, 
dat de achterstand in de loop van 1979 zou worden ingehaald? Kunnen over-
heden iets doen om die inhaal te bevorderen? 

24 
Nu verwacht wordt dat de werkgelegenheid in bedrijven voor het eerst 

sinds vele jaren geen verdere daling in 1979 zal ondergaan, kan deze ver-
wachting nader gespecificeerd worden naar primaire, secundaire en tertiaire 
sector? Wat geldt daarbij als raming voor de werkgelegenheidsuitbreiding in 
resp. overheids- en gesubsidieerde sector? Wat is daarbij geraamd met be-
trekking tot de netto-aanwas van WAO-uitkeringsgerechtigden in 1979? Hoe-
veel jaren is «sinds vele jaren»? 

25 
Kan een nadere indruk worden gegeven van de - overigens nog zeer be-

scheiden - verbetering van de rendementspositie in bedrijven, bijvoorbeeld 
in een totaalbedrag vergeleken bij 1978? 

§2.3. Monetaire ontwikkeling 

26 
Waarom is er geen aandacht besteed aan de mogelijkheden die het wis-

selkoersbeleid biedt in de gegeven situatie? Bestaat er een raming van de 
appreciatie van de gulden en zo ja, hoe is de appreciatie? 

27 
Wat is de reden van de in vergelijking met 1977 zeer grote toename inaf-

vloeiing van liquiditeiten naar het buitenland? Welke rol speelde daarin het 
z.g. kasgeld van de multinationale ondernemingen? 
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28 
Hoe was in 1978 de omvangr i jke afvloei ing van l iquidi tei ten naar het bui -

tenland samengesteld, dat w i l zeggen naar saldo op de lopende rekening en 
saldo op het kapitaalverkeer? Wat valt daarover te zeggen voor 1979? Geeft 
de ontwikkel ing van de betal ingsbalans geen aanleiding om de kapitaalex-
port te beperken? Hoe groot is de kapitaalexport en naar welke landen speci-
fiek? 

29 
Kan de l iquiditeitscreatie van 3,3 m ld . in 1978 over het Rijk en de lagere 

overheden worden uitgesplistst? 

30 
Met welk bedrag is het gestelde plafond voor de l iquiditeitscreatie in 1978 

overschreden? Wat is het bedrag van de geraamde overschr i jd ing voor 
1979? 

31 
Welk kapitaalmarktberoep (in mld.) van Rijk en lagere overheid word t in-

middels geraamd voor 1979? Welk bedrag voor l iquiditeitscreatie - bij e e n f i -
nancieringstekort van 6% - vloeit daaruit voort? Wat zou dat worden bij een 
f inancier ingstekort van 6,5%? 

32 
Kan de genoemde 25% expansie van het hypothecair en consumpt ie f cre-

diet in een bedrag worden vertaald en zowel naar percentage als naar be-
drag worden uitgespl i tst in hypothecair en consumpt ief crediet? 

33 
Hoe verhoudt het reële renteniveau (na aftrek van inflatie) in Neder land 

zich momenteel tot dat van de andere EEG-landen? Wat is daarvan de in-
vloed op het niveau van de bedri j fsinvesteringen en won ingbouw? 

34 
Het rendement op de laatste drie staatsleningen rond 8,5% word t als hoog 

aangemerkt. Wat is het cr i ter ium voor «hoog»? Kan een vergel i jk ing worden 
gegeven met a. de afgelopen 20 jaren en b. de huidige net torendementen 
op staatsleningen in de andere EG-landen, de VS en Japan? 

35 
Kan aangegeven worden welke de budgettaire last zal zijn in de jaren 1980 

t /m 1985 indien de reële rente op 4 % gehandhaafd bli jft, het f inancier ingste-
kort op 6% van het NI bli jft bepaald en daarvan door het Rijk een zelfde deel 
via Staatsschuld w o r d t gef inancierd als in 1977 en 1978 gemiddeld het geval 
was? 

36 
Is aan te geven welk bedrag van de in 1977,1978 en - voor zover mogel i jk 

- 1979 ui tgegeven obl igat ie leningen op de Nederlandse kapitaalmarkt, uit 
het bui tenland afkomst ig was? Is een toeneming van dat aandeel waar te ne-
men? 

37 
Gesproken word t van een in 1978 omvangri jke - zij het a fnemende - in-

voer van lange f inancier ingsmiddelen uit het bui tenland via de obl igat ie-
markt. Omvangr i j ken a fnemend: vergeleken met wat en over welke perio-
de? 

38 
Leidt het kredietrestrict iebeleid van DNB in combinat ie met de afvloei ing 

van l iquidi tei ten als gevolg van het voorspelde betal ingsbalanstekort niet to t 
een dal ing van de l iquidi tei tsquote die verder gaat dan het CPB voorspelt? 
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§ 2.4. De omvang van het financieringstekort 

39 
Welke zijn de verschillen in de methodieken die resp. het CPB in het Plan 

hanteert voor het financieringstekort en die welke het kabinet hanteert? Pas-
sen beide bestendige methodieken toe? Hoe is het te verklaren dat de over-
schrijding van de begroting veel groter is dan de afwijkingen van Bestek '81? 

40 
Welke was de laatst beschikbare kasrealisatiestaat bij het uitbrengen van 

deze nota? 

41 
Met welk bedrag vallen de nu voor 1979 geraamde belastingopbrengsten 

tegen? Waar zijn de tegenvallende belastingopbrengsten in de voorlopige 
rekening voor 1978 en in de huidige raming voor 1979 vooral op terug te 
voeren? Is al iets te zeggen - per soort belasting - van de oorzaken van de te-
genvallers ten opzichte van de ramingen? Zijn die oorzaken zodanig, dat 
voornamelijk van een tijdelijke inzinking gesproken kan worden? 

42 
Bij de vaststelling van de norm van 4 a 5% voor het structurele financie-

ringstekort is uitgegaan van een structureel evenwichtige betalingsbalans. 
Welke feitelijke consequenties heeft de markante omslag van de betalings-
balans - die volgens het CEP (hoofdstuk I) niet als een tijdelijk verschijnsel 
mag worden beoordeeld - voor deze norm? Wat zijn de feitelijke consequen-
ties op de korte termijn voor het maximaal aanvaardbare financieringstekort 
voor 1979? 

43 
Komt het financieringstekort van de lagere overheden uit op de verwachte 

1,5% van het reële nationale inkomen, of wordt dit lager doordat de lagere 
overheden gedwongen zijn een terughoudend leningbeleid te voeren? Zul-
len de lagere overheden hun projecten nu met kort geld financieren? 

44 
Door welke reëel te verwachten factoren kan het financieringstekort voor 

de gehele overheid op jaarbasis worden teruggebracht tot beneden het 
scharnierpunt van 6%? 

45 
Welke effecten worden verwacht van de aangekondigde en voorgenomen 

maatregelen ter beperking van het consumptief krediet voor wat betreft de 
ontwikkeling van de particuliere besparingen? In hoeverre zullen de hier-
door te verwachten toenemende particuliere besparingen de problematiek 
rond het financieringstekort kunnen verzachten? 

46 
Hoe is de samenstelling van de kapitaaloverdrachten, oorzaak van de groei 

van het financieringstekort van de overheid? Welke zijn de effecten van rente-
betalingen? En van de WIR? 

47 
Op welke datum moet de beslissing met betrekking tot het al of niet in 

werking stellen van de noodremprocedure uiterlijk worden genomen? 
Wordt deze in de eerste plaats door de kasrealisatiecijfers geïndiceerd of 
spelen ook de transactiecijfers een rol? Welke concrete invulling staat het ka-
binet bij de bedoelde noodrem maatregel - ter grootte van 1 mld. doortenv 
porisering van uitgaven en versnelde belastinginning - voor ogen? Is het 
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waarschi jnl i jk, dat de hierbedoelde maatregel inderdaad circa 1 mld . zou be-
dragen, of kunnen gewi jz igde omstandigheden daarin nog een aanzienlijke 
verandering brengen? Aan welke soorten belastingen en ui tgaven word t in 
deze passage voornamel i jk gedacht? Wat houdt «nadere concretisering» 
precies in? 

48 
Is versnelde inning van belastingen mogel i jk met de bestaande bezetting 
van de inspecties of is u i tbre id ing van het personeel noodzakelijk? 

49 
In hoeverre zijn de materiële ui tgaven voor defensie verantwoordel i jk 

voor de overschri jd ing van de begrot ing? Kan de Regering een overzicht ge-
ven van de ontwikkel ing van de materiële uitgaven van defensie en van de 
verpl icht ingen die z i jn/worden aangegaan? 

§ 2.5. Het middellange-termijnbeleid 

50 
Denkt de Regering bij de gevolgen van een structureel betal ingsbalanste-

kort voor de aanvaarbare structurele omvang van het begrot ingstekort aan 
het nominale of het procentuele begrotingstekort? Impliceert de betreffende 
passage, dat voor 1980 en 1981 de norm verder beperkt zou moeten worden 
dan in Bestek '81 voorzien? Met welk bedrag en op welke termi jn zal het 
structurele begrot ingstekort moeten worden bijgesteld indien het huidige 
tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans permanent blijkt te 
zijn? 

51 
Hoe ontwikkelde het consumpt ief krediet - uitgesplitst naar geld leningen, 

door lopend krediet, krediet op salarisrekeningen en f inanc ier ingskred ie t -
z ichvan 1970 tot 1979? 

52 
Is voor de jaren 1977-1978 de ontwikkel ing bij voorbeeld per kwartaal, aan 

te geven van het totaal aan in die periode afgesloten hypotheken - evt. 1 ste 
en 2de hypotheken - , het gemiddeld bedrag ervan, alsmede de ontwikkel ing 
tot u l t imo januari 1979, zo mogel i jk later (bedoeld word t voor won ingen en 
z.g. combinat ies woning-bedr i j fspand)? 

53 
Is de omvang van het consumpt ief krediet aan te geven in bij voorbeeld 

weken Nationaal Inkomen en aandeel van de consumpt ieve bestedingen die 
uit consumpt ief krediet gef inancierd worden? Hoe l iggen die verhoudingen 
in bij voorbeeld de Bondsrepubl iek en de VS? Is bekend welk aandeel z.g. 
2de hypotheken in deze kredietvorm hebben? Is het mogel i jk het vo lume af-
zonder l i jk te beïnvloeden? 

54 
Is iets te zeggen over de mate waarin sociale instel l ingen (Gem. Soc. 

Dienst, Gem. Kredietbanken e.d.) geconfronteerd worden met schuldposi-
ties als gevolg van consumpt ief «over»-krediet? 

55 
Heeft het door de bedrijfstak ingestelde Bureau Krediet Registratie ter zake 

informatie? 

56 
Is bekend welk deel van het verleende consumptief geldkrediet nog effec-

tief onder de werk ing van de Wet Consumptief Geldkrediet valt? 
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57 
Welke concrete maatregelen ter matiging zijn in voorbereiding? Welke 

normen worden daarbij gehanteerd? Denkt het kabinet aan afspraken ter za-
ke van de reclame-uitingen of aan geboden/verboden? 

58 
Heeft het kabinet fiscale maatregelen overwogen ter afremming van het 

consumptief krediet? 

59 

Zullen beperkende maatregelen ook betrekking hebben op het hypothe-
caire krediet? Zo neen, waarom niet? 

60 
Wat zal van de overwogen maatregelen de materiële invloed zijn op de nu 

geraamde particuliere consumptie en het nu geraamde betalingsbalanste-
kort en in het algemeen op de macro-economische gegevens (cf. ook CEP 
eerste voetnoot na tabel 1.4)? 

61 
Tot welke macro-economische uitkomsten in 1981 leidt het in Bestek'81 

voorgestelde pakket van maatregelen, gegeven de voor het sociaal-econo-
mische beleid op middellange termijn verslechterde uitgangspositie? Ver-
bindt het kabinet conclusies aan het feit dat de gestelde doeleinden, waar-
onder een werkloosheidsniveau van 150 000, niet (althans niet tijdig) zullen 
worden bereikt? 

§ 3.1.1a. Aanpassingsmechanisme sociale uitkeringen 

62 
Ziet het er momenteel naar uit dat het gevraagde SER-advies over de aan-

passingsmechanismen en de doorwerking van de toeslagwerking in een 
aantal ca.o.'s nog zo tijdig wordt uitgebracht dat per 1 juli a.s. definitieve 
wettelijke maatregelen kunnen worden getroffen? Heeft het dagelijks be-
stuur van de SER al geantwoord op het verzoek van de Regering? Zo ja, hoe 
luidde het antwoord en welke conclusies verbindt de Regering aan een mo-
gelijk niet tijdig beschikbaar zijn van een SER-advies? Wanneer zijn voorstel-
len te verwachten ter compensatie van de 40 min.? Welke voorstellen over-
weegt de Regering? Zal, overeenkomstig de bedoelingen al in de maand mei 
enig inzicht aanwezig zal zijn over de gedachten van de SER terzake de aan-
passingsmechanismen? Wanneer in mei verwacht het kabinet met zijn visie 
te komen op het beleid per 1 juli 1979? 

63 
Welke andere toeslagverwerkingen in ca.o.'s - behalve die van de bouw-

sector - hebben doorwerking in de regelingsloonindex per 1 juli en tot welk 
bedrag, indien geen definitieve wettelijke maatregelen worden getroffen? 

§ 3.1.1b. Overheidspersoneel en trendvolgers 

64 
Welk werkgelegenheidseffect wordt globaal verwacht van de aftopping 

van inkomens boven f 45 000 die in 1979 voor ambtenaren zal plaatsvinden? 

65 
Welk bedrag te verkrijgen door aftopping op 1 januari 1979 van ambtelijke 

inkomens vanaf 45 000 gld. staat in het overleg ter discussie? 
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66 
Kan een overzicht gegeven worden van de bijzondere maatregelen ten 

aanzien van de salar isontwikkel ing bij de hogere ambtenaren? Welke ont-
wikkel ing is voorgenomen ten aanzien van de vergeli jkbare functies bij zg. 
parastatale instel l ingen? 

67 
Kunnen de aanvul lende maatregelen als gevolg van de 0,3-0,7 pet. kort ing 

op de overheidssalarissen ter groot te van 20 m in . in 1979 en van 150 min. in 
1981 reeds concreet worden aangegeven? 

68 
Kan de Regering aangeven op welke wijze ui tvoer ing is gegeven aan de 

door de Tweede Kamer aangenomen motie-Rietkerk (15 081 , nr. 24) waar in 
onder meer een studie wo rd t gevraagd over de arbeidsvoorwaarden van de 
t rendvolgers (werknemers in de gezondheidszorg, gesubsidieerde instel l in-
gen, enz.) in vergel i jk ing met dezelfde of vergel i jkbare functies in overheids-
dienst? Welke organisaties en instel l ingen zijn bij de u i tvoer ing hiervan be-
trokken? Is de Regering bereid de Kamer zo spoedig mogel i jk de resultaten 
van deze studie over te leggen? 

69 
Vindt de Regering het in overeenstemming met de strekking en geest van 

bovengenoemde aangenomen mot ie, voorafgaande aan het bekend worden 
van de studieresultaten reeds het c.a.o.-overleg met betrekking tot de t rend-
volgers te beïnvloeden? 

70 
In welk t i jdsbestek acht de Regering de gewenste ophef f ing mogel i jk van 

de achterstand in netto-arbeidsbeloning van t rendvolgers ten opzichte van 
het overheidspersoneel , welke met name bestaat als gevolg van/het feit dat 
de t rendvolgers aanmerkel i jk hogere sociale premies moeten betalen? 

71 
Is het waar dat de Regering de parti jen bij de ca.o."bejaardenoorden als-

nog in een gesprek w i l bewegen af te zien van hun voornemens inzake de 
loonsverhogingen per 1 januari 1979? Welke gevolgen voor de ri jksbegro-
t ing , c.q. de sociale premies kunnen van een ongewi jz igde invoer ing van de 
thans vastgestelde bejaardenoorden-c.a.o. worden verwacht? Welke zijn de 
gevolgen wanneer een overeenkomst ige ca .o . voor de instel l ingen van ge-
zondheidszorg zou worden ingevoerd? 

72 
Is de Regering bereid terzake de trendvolgers een direct en controleerbaar 

verband te leggen tussen een eventuele vr i jwi l l ig toe te passen «korting» op 
de t rend en vergrot ing van het aantal arbeidsplaatsen in de kwartaire sector? 
Wat word t bedoeld met «Een inkomensmat ig ing . . . wezenli jke voorwaarde 
voor ui tbreiding van de werkgelegenheid . . »? Overweegt het Kabinet extra 
arbeidsplaatsen naarmate de mat ig ing slaagt? Betreft dat plaatsen boven de 
in de diverse begrot ingshoofdstukken opgenomen arbeidsplaatsen? Ligt 
hier verband met het over leg rond de af topping in ambtel i jke inkomens? Om 
welke bedragen gaat het hier - gezien over de hele Besteksperiode - resp. in 
en bui ten de gezondheidszorg? 

73 
Welke zijn de betrokken organisaties met name bij het kwartaire-sector 

overleg? 
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74 
Zal de lagere uitkomst van de matiging van de salarissen van de trendvol-

gers van 10 min. in 1979 en van 60 min. in 1981, evenals voor het overheids-
personeel, binnen dezelfde sector worden opgevangen? Is reeds concreet 
aan te geven hoe dat zal gebeuren? 

75 
Kan enig inzicht gegeven worden in de aard van de «wettelijke beheer-

singsmogelijkheid van inkomens in de non-profitsector»? In welke termijnen 
denkt het kabinet, wanneer het spoedige totstandkoming een vereiste 
noemt? 

§ 3.1.2. Specifieke maatregelen 

76 
Is het ten opzichte van Bestek '81 ontstane tekort als gevolg van amende-

ring van de 2de fase van de kinderbijslagherstructurering «bruto» of «netto» 
weergegeven? Wat is het verschilbedrag? Als gevolg van de halvering van 
nieuwe, eerste, onder-3-jarige kinderen voor wat beteft de kinderbijslag, zal 
het «tekort» na 1981 vermoedelijk weer dalen; kan dat verloop worden aan-
geduid, bij voorbeeld in de Tabel in paragraaf 3.1.4? 

77 
Is de korte-termijn studie over de fiscale arbeidsongeschiktheidsaftrek in-

middels gevorderd? Wanneer is resultaat te verwachten? 

78 
Wanneer wordt het wetsontwerp inzake de beëindiging van de verzeke-

ring krachtens de Ziektewet bij 65-jarige leeftijd ingediend? 

79 
Wordt mede overwogen de bovenwettelijke uitkeringen in de Ziektewet-

periode terug te dringen? 

80 
Is al iets naders mede te delen over de daadwerkelijke wijzigingsvoorstel-

len ter zake de dagloonbepaling? Is het bereiken van een besparing van 1 % 
bij beperking van de daglonen een doel of een veronderstelling? Indien het 
een veronderstelde besparing is waarop is deze dan gebaseerd? Welke in-
vulling van de genoemde 75 min. staat het kabinet voor ogen? 

§ 3.1.4. Samenvatting 

81 
De samenvattende tabel betreft uitsluitend de sociale zekerheid en de 

overdrachtsuitgaven. Kan de Regering een cijfermatige opstelling geven 
voor het gehele beeld, voor zover thans te overzien? 

§ 3.1.5. Aanvullende maatregelen 

82 
Wanneer zal de notitie over het volumebeleid in de sociale zekerheid de 

Kamer bereiken? 

83 
Kan het extra ombuigingsbedrag van 75 min. in 1979 en van 50 miljoen in 

1981 als gevolg van versneld volumebeleid nader worden gespecificeerd? In 
hoeverre ontlast het bedrag van 75 min. het tekort op de rijksbegroting voor 
1979? 
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84 
Acht het kabinet het totale extra ombuigingsbedrag van 125 min. doorver-

sneld volumebeleid in 1979 toereikend ter compensatie van het voor 1979 
ontstane «gat» van 145 min. in de ombuigingen op de sociale zekerheid en 
overdrachtsuitgaven? 

85 
Is het waar dat steekproefsgewijs is gebleken dat tegenover één geregi-

streerde twee niet-geregistreerde vacatures staan? Is het waar dat een deel 
van de aangemelde vacatures niet in de rapportage van de arbeidsbureaus 
verschijnt, omdat in de praktijk aan deze aanvragen moeilijk of in het geheel 
niet is te voldoen? Kunnen de bewindslieden inzicht geven in het aantal 
werklozen dat niet bemiddelbaar, ouder dan 57,5 jaar is of waarvan de ar-
beidsbureaus vinden dat geen enkele baan voor hen geschikt is? Is het waar 
dat deze gevallen niet voorkomen in de officiële statistieken? 

86 
Welke is samenstelling en taak van genoemde regionale adviescommis-

sies voor de arbeidsmarkt? 

87 
Met ingang van welke datum zullen de bestaande regelen met betrekking 

tot aanvaarding van passend werk en passende scholing worden aangepast 
en stringenter toegepast? Welke concrete aanwijzingen voor de uitvoerende 
instanties zijn te verwachten? Is een wetsontwerp te verwachten ter zake de 
aanpassing en stringentere toepassing van de regelen met betrekking tot 
aanvaarding van passend werk en passende scholing? Op welke resultaten 
wordt gedoeld als verwezen wordt naar het overleg met de sociale partners? 
Vindt de aanpassing van regels ter zake passend werk/passende scholing 
plaats op basis van het in paragraaf 3.3.b, genoemde, te vragen advies van 
de Raad voor de Arbeidsmarkt? 

88 
Met ingang van welke datum zullen de bestaande procedures met betrek-

king tot de toepassing van artikel 12 van de AAW en artikel 21 van de WAO 
worden aangepast? Welke concrete aanwijzingen voor de uitvoerende in-
stanties zijn te verwachten? Wat zal de aard van de aanpassing zijn? Wan-
neer zijn ter zake wijzigingsvoorstellen van de wetten te verwachten? Wat 
zijn de beoogde financiële effecten? 

89 
Zijn de bewindslieden niet van mening dat omzetting van niet-batenople-

verende projecten in projecten die wel baten opleveren in strijd komt met de 
bedoelingen van de WSW? Welke zullen de consequenties zijn voor de ar-
beidsomstandigheden in de WSW-werkplaatsen? Kunnen enige concrete 
voorbeelden worden gegeven van bestaande niet-baten opleverende WSW-
projecten en beoogde wei-baten opleverende projecten? Wordt overleg ge-
pleegd met dat deel van het bedrijfsleven dat zich op die laatste projecten 
richt? 

90 
Kan globaal aangeduid worden om hoeveel te bezetten, resp. bezet te 

houden arbeidsplaatsen het bij de geraamde 75 min. gaat? 

91 
Met ingang van welke datum zal tot de instelling van commissies arbeids-

verzuim worden overgegaan? 

92 
Hoe verhouden de ziekteverzuimpercentages van de zgn. eigen risicodra-

gers zich tot die van de overige bedrijven? 
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93 
Wat houdt wi jz ig ing van de bevoegdheden van de zgn. eigen risicodragers 

in concreto in? 

94 
Welke bestaande ant i -cumulat iebepal ingen in sociale zekerheidsregelen 

worden kritisch bezien? Welke nieuwe worden ingevoerd? Wordt ook ge-
dacht aan de situatie van weduwen en weduwnaars? Is tevens aan de orde 
het vraagstuk van de aanvangsuitker ingen van jongeren? 

95 
Is aan te geven hoé het gebruik van Ziektewetuitkering bij bevall ing en 

zwangerschap word t beperkt en welk ingangst i jdst ip het kabinet voor ogen 
heeft? 

96 
Kan het extra ombuig ingsbedrag van 50 min . in 1979 en van 100 min. in 

1981 nader worden gespecificeerd? In hoeverre ontlast het bedrag van 50 
min . het tekort op de r i jksbegrot ing voor 1979? 

97 
Naast de huidige vo lumevoornemens in het kader van Bestek '81 van 500 

min . in 1981 zullen op korte termi jn aanvul lende voorstel len worden uitge-
werkt. Kan het kabinet reeds zeggen welk bedrag aan extra vo lumevoorne-
mens word t nagestreefd? Kan van de aangeduide maatregelen al enige indi-
catie gegeven worden? 

§ 3.2. Maatregelen op de rijksbegroting 

98 
Waarom is in het overzicht van de wi jz ig ingen in de r i jksbegroting in enge-

re zin geen meld ing gemaakt van de gevolgen van de beslissing de huurver-
hoging op 5 in plaats van 7% te stellen voor '79 t /m '83? Welke zijn deze? 
Dienen de méér-ui tgaven binnen Volkshuisvesting en Ruimteli jke Ordening 
te worden opgevangen of word t die begrot ing gecompenseerd o.a. vanwe-
ge de gunst ige ui twerking op de overheidssalarisontwikkel ing? 

99 
In welke mate zullen de st ichtingskosten van won ingwetwon ingen naar 

het zich thans laat aanzien in 1979 u i tkomen boven die welke in de begrot ing 
waren geraamd (92 000 per woning)? Welke extra bedragen zullen in lening-
en subsidiesfeer nodig zijn in 1979 en de jaren daarna wanneer het verschil 
ten opzichte van de raming f 10 000 per won ing is? Heeft de compensat ie 
van de st icht ingskostenst i jging waarvan bij de behandel ing van de begro-
t ing voor Volkshuisvest ing en Ruimtel i jke Ordening melding is gemaakt (het 
van de begrot ing afvoeren van de f inancier ing van beschutte woningen) be-
trekking op de doorwerk ing in 1979 en daarna van de kostensti jging die zich 
in 1978 voltrok? Zo ja, betekent het dat thans dekking aanwezig is voor de 
uitgaven voor de bouw van won ingwetwon ingen op basis van gemiddelde 
st ichtingskosten van f 94 500? Zo nee, voor welk bedrag dan? Vindt als re-
gel alleen exogene compensat ie plaats voor extra bouwkostenst i jg ingen en 
niet voor de extra st icht ingskostenst i jging als geheel? Als het verschil daar-
tussen op 5% zou worden gesteld, welk bedrag is daarmee dan t /m 1983 ge-
moeid in leningen- en subsidiesfeer? Wordt bij de exogene compensatie van 
de bouwkostenst i jg ing uitgegaan van de gemiddelde loonst i jging in de 
bouw? Zo ja, is deze st i jging in bepaalde deelsectoren aanzienlijk hoger? 
Hoe word t die st i jging opgevangen? 
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100 
Heeft de langdurige vorstperiode tot gevolg dat de loonsom in de bouw 

(overige omstandigheden ongewijzigd) en dus ook de doorwerking op de 
overheidssalarissen meevalt, wanneer de opgelopen produktie-achterstand 
niet geheel wordt ingehaald? Zo ja, is die doorwerking te kwantificeren? 

101 
Heeft de Minister van CRM aangekondigd dat wanneer de oorspronkelijke 

ca.o.-voorstellen voor bejaardenoorden doorgaan, er binnen de begroting 
van CRM moet worden gecompenseerd? Aan welk bedrag wordt voor 1979 
en de komende jaren gedacht? Op welke begrotingsartikelen zullen eventu-
ele bezuinigingen plaatsvinden? 

§ 3.3. Invulling van het gerichte beleid 

102 
Wil de Regering de invulling van het gerichte, c.q. aanvullende beleid voor 

1979 in tabelvorm weergeven? Welke criteria zijn gebruikt voor het onder-
scheid tussen het structurele beleid, zoals neergelegd in de verschillende be-
grotingshoofdstukken, en het aanvullende, c.q. gerichte beleid? 

103 
Wanneer verwacht het kabinet het rapport van de tripartite werkgroep? 

104 
Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Weijers, ter zake plaatsing 

minder-validen bij overheid en kwartaire sector? 

105 
Is nu spoedig een wetsvoorwerp te verwachten ten einde de Algemene 

Burgerlijke Pensioenwet te wijzigen, zodat gehandicapten tot het overheids-
personeel kunnen toetreden? 

106 
Gesteld wordt dat in het kader van het zogenaamde taakstellend beleid be-

oogd wordt om binnen het kader van landelijke norm- en doelstellingen 
meer dan tot dusver de relatieve werkloosheid in de regio tot uitdrukking te 
brengen in de toewijzing van de middelen. Hoe stelt de Regering zich voor 
dit te doen? Met wie zal hierover overleg worden gepleegd? Wanneer zal de-
ze verdeling zijn beslag krijgen? 

107 
Wanneer kan de nota over het sectorbeleid worden verwacht? 

108 
Zal het plan Albeda/Gardeniers nog in 1979 tot effect leiden? Waarom is 

dit plan beperkttot ««vooruithalen»» van arbeidsplaatsen terwijl de motie-
Van Rooijen dit slechts als één mogelijkheid zag? Wordt, conform de motie, 
ook bij de rijksoverheid naar vervroegde vervulling van arbeidsplaatsen ge-
zocht? 

109 
Kan van de 155 min. «beschikbare reserve voor diverse beleidsmaatrege-

len» een overzicht van bestedingen/verplichtingen worden verstrekt, naar 
aard en regio? 

110 
Valt onder de 150 min. voor vermindering arbeidsaanbod óók de VUT-re-

geling voor ex-mijnwerkers? Zo ja, tot welk bedrag en om welke aantallen 
gaat het dan? Wanneer zal die regeling naar verwachting definitief toepas-
sing krijgen? 
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111 
Hoeveel extra-arbeidsplaatsen voor jeugdigen zijn in L imburg , resp. het 

Noorden voorzien? 

112 
Word t met de 500 extra arbeidsplaatsen voor jeugdige werklozen in het 

kader van de Perspectieven nota Zu id-L imburg de mot ie G. M. P. Cornelissen 
ui tgevoerd en daarmee een totaal aantal arbeidsplaatsen van 1000 bereikt? 

113 
Welk exper iment in overleg met het NVV-jongerencontact is uit de «reser-

ve» gefinancierd? 

114 
Is reeds een preciezere datum aan te geven voor de adviesaanvraag tot de 

Raad voor de Arbeidsmarkt met betrekking tot de grondslagen voor een 
n ieuwe wet arbeidsvoorziening? 

115 
Welke is de totaal-omvang van fondsen voor indiv iduele bedri j fssteun? 

Welk deel ervan is besteed/gecommit teerd? Is het in paragraaf 3.3.c bedoel-
de «taakstellend beleid» hierop mee van toepassing? Wat houdt zulks dan 
in? 

116 
Kan van de individuele bedri j fssteun en met name de 75 min . die in para-

graaf 3.3.d vóórkomt naast de 40 m in . voor bedri jven in L imburg en het 
Noorden, worden aangegeven of de besteding ervan óók inderdaad ten goe-
de komt - bij voorrang en voorkeur - aan gebieden met de zwakste werkge-
legenheidsstructuur? 

117 
Kan naast de tabel op blz. 15 nog een opdel ing van de oorspronkel i jke 770 

m in . «aanvul lend beleid» worden verstrekt? 

3.4 Inkomenspolitiek kader 

118 
Bevat de adviesaanvrage aan de SER over de raamwet inkomensvorming 

al een voorontwerp van wet? Streeft het kabinet wetgev ing ter zake na nog 
binnen deze kabinetsperiode? 

119 
Kan de tabel worden aangevuld met aanduidingen van de ontwikkel ingen 

van en in de categorie «Zelfstandigen», met afzonderijke aandacht voor zg. 
vr i je beroepsbeoefenaren? 

120 
Kan de tabel worden verstrekt op basis van aftopping pr i jscompensat ie 

per 1 ju l i voor alle categorieën op een niveau dat overeenkomt met de 45000 
gld in de ambtel i jke sfeer? 

121 
Kan worden aangegeven hoe het reëel vri j beschikbaar inkomen in de di-

verse categorieën in guldens u l t imo 1978 was, per 1 januari werd en per 1 ju-
li zal wo rden , zowel onder de in de tabel gehanteerde veronderstel l ingen als 
in de veronderstel l ing, dat op 1 jul i voor de sociale ui tkeringen een maatre-
gel wo rd t getroffen overeenkomend met die van 1 januari j l . resp. de korting 
in guldens op elk inkomensniveau zoals die bij ambtenaren zal plaatsvin-
den? 
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122 
Waarom wordt niet gerept over maatregelen ter beteugeling van de inci-

dentele loonstijging? 

B. HET CENTRAAL ECONOMISCH PLAN 1979 

Hoofdstuk I. Inleiding 

123 
Kunnen de loonkosten per gewerkt uur in 1977 in de EEG-landen (tabel 1.1) 

uitgesplitst worden naar reëel loon en naar collectief deel? Hoe verhield zich 
de koopkracht van dit reële loondeel in de betrokken EEG-landen? Hoe ver-
hield zich de koopkracht van de reële sociale uitkeringen? 

124 
Kan een overzicht worden gegeven van de Rijksbijdragen - in totaliteit en 

naar belangrijkste bestemming - aan de sociale fondsen van 1970 tot en met 
1979? Welk deel van de sociale zekerheidsuitgaven werd in die jaren gedekt 
door premie-inkomsten, welk deel door de rijksbijdragen? Met welk bedrag 
kunnen de sociale fondsreserves éénmalig verminderd worden bij bunde-
ling van die reserves? 

125 
Kan een tabel, gelijk aan tabel 1.1 gegeven worden, die de woonkosten per 

eenheid produkt vermeldt? Geeft de tabel met loonkosten p.e.p. niet een be-
ter beeld van onze concurrentiepositie dan de opgenomen tabel, aangezien 
de arbeidsproduktiviteit daarin niet verwerkt is? 

126 
Kan de bewering, dat «het minder goed functioneren van de arbeidsmarkt 

mogelijk een verklaring biedt voor de vrij omvangrijke incidentele looncom-
ponent in 1978» nader gestaafd worden? 

127 
Welk deel van de arbeidsinkomensquote is toegerekend loon zelfstandi-

gen? 

128 
Is de voor 1979 achterblijvende groei van het reëel nationaal inkomen van 

2,5% ten opzichte van de raming van 3% reden de structurele groeinorm 
voor de Bestek '81 periode bij te stellen? Zo ja, waar komt de groeinorm dan 
op uit? 

129 
Er wordt gepleit voor (verdere) zuivering van het prijsindexcijfer. Welke 

nieuwe, daarvoor in aanmerking komende posten worden bedoeld? 

130 
Waaraan is de stijging van de overheidsinvesteringen van 2% in 1978 tot 

6% in 1979 toe te schrijven? Hoe zouden die cijfers eruit hebben gezien als 
het overheidsinvesteringsvolume niet was achtergebleven bij de planning, 
dit ten gevolge van de weersomstandigheden? Welke projecten konden niet 
of nog niet gerealiseerd worden? Hoe zijn deze cijfers te rijmen met die in 
§ IV.2, waar gesproken wordt over een daling van de overheidsinvesteringen 
met 1 %? 
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131 
Welke invloed heeft de koude winter op de won ingbouw, de overheidsin-

vester ingen en de invester ingen in bedr i j fsgebouwen voor 1979 als geheel? 
Voor welk deel zullen de daardoor opgelopen achterstanden worden inge-
haald? In welke mate is daarbi j rekening gehouden met de reeds bestaande 
knelpunten op de arbeidsmarkt? 

132 
Kan de stel l ing, dat ook in 1978 het volume-accres van de bedri j fsinveste-

r ingen in belangri jke mate kan worden toegeschreven aan het gevoerde be-
leid, dat w i l zeggen invoer ing van de WIR, nader worden onderbouwd in het 
licht van het feit dat al in juni 1976 op de invoer ing van de WIR is vooru i tge-
lopen via verhoging van de bestaande fiscale st imuler ingsmaatregelen? 

133 
Vallen invester ingen in outi l lage niet onder eindprodukten? 

134 
Kan worden ingegaan op het verschi jnsel, dat wel iswaar het patroon naar 

de arbeidsintensieve sectoren verschuift, maar de deelmarktoverschotten 
óók daar te v inden zijn en met name niét in de kapitaalintensieve sectoren? 

135 
Is de aankoop van onroerend goed buitenlands te verdelen in bedri j fsma-

t ige en part icul iere verwerving? 

136 
Welke gevolgen zijn voor 1979 te verwachten van een hogere ol iepri jsst i j -

g ing dan de OPEC-landen in een eerder stadium als beleidsl i jn hadden uitge-
stippeld? Wat word t de pri jsst i jging voor 1979 bij doorberekening van de in-
middels aangekondigde en nog niet verwerkte ol iepr i jsverhogingen (o.a. die 
van Nigeria)? 

Hoofdstuk II. De buitenlandse ontwikkeling 

137 
Welk percentage verslechtering van de rui lvoet zal optreden als gevolg 

van het bl i jvend hoge pri jsniveau van niet-edele metalen in 1979? Welke in-
v loed zal deze rui lvoetverslechter ing hebben op de omvang van het reële 
nationale inkomen? 

138 
Kan een overzicht worden gegeven van het percentage van het reële nati-

onale inkomen dat onze belangrijkste handelspartners (West Duitsland en 
België) besteden aan overheidsinvesteringen? 

139 
Wat is de meest recente schatting voor de invoerpr i jsst i jg ing van ruwe 

aardolie in 1979 in guldens? 

140 
Bedraagt de overeengekomen devaluatie van de groene koers van het 

Verenigd Koninkri jk niet 5% in plaats van de vermelde 41/2%? 

Hoofdstuk III. De conjunctuur in 1978 

141 
Hoe groot was de st i jging van het reëel vri j beschikbaar inkomen van de 

modale werknemer in elk van de jaren 1973 tot en met 1976? 
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142 
Is in de gemeten stijging van het verdiende loon tevens rekening gehou-

den met looncomponenten als tantièmes, 13de maand, winstuitkeringen, 
auto-onkostenvergoedingen, gratificaties, bonussen, reiskostentoeslagen 
etc? 

Hoofdstuk IV. De conjunctuur in 1979 

143 
Waarom zou er bij invoering van arbeidstijdverkorting in de overheids-

dienst een gat in de begroting vallen, aangezien het uitgangspunt in de bere-
kening toch is, dat dit met looninlevering door de betrokken ambtenaren 
gepaard gaat? 

144 
Kan de stelling (§ 7.3) dat er ook bij de sociale verzekering sprake kan zijn 

van additionele tekorten als gevolg van herverdeling van arbeid nader wor-
den toegelicht en zo mogelijk gekwantificeerd? 

145 
Is in de gepresenteerde berekeningen van de effecten van arbeidstijdver-

korting met 2Vz% per jaar met inlevering van loon rekening gehouden met 
het verminderde beroep op de sociale uitkeringen als gevolg van de ver-
wachte daling van de werkloosheid in 1983, resp. 1988? 

146 
Welke invloed mag van dit verminderde beroep op sociale uitkeringen 

worden verwacht op de hoogte van de sociale premies, resp. het reëel be-
schikbaar inkomen van de modale werknemer? 

147 
Welk beeld ontstaat (§ 7.5) indien de arbeidsproduktiviteitsverhogingen, 

die als gevolg van de vervroegde uittreding worden geraamd, niet in de be-
drijfslonen en overheidssalarissen worden doorberekend? Is de invloed van 
het verminderde beroep op de sociale uitkeringen als gevolg van de ver-
wachte daling van de werkloosheid in de berekeningen meegenomen? Zo 
nee, welke invloed wordt hiervan verwacht? 

148 
Waarom is verondersteld (§ 7.5) dat de vrijkomende arbeidsplaatsen bij 

vervroegde uittreding bij de overheid slechts voor 75% en niet voor 100% 
zullen worden opgevuld? 

149 
Hoe ziet het beeld (§ 7.3) er uit wanneer zou worden overgegaan tot de 

volgende combinatie van selectieve arbeidstijdverkorting en vervroegde uit-
treding: 

a. arbeidstijdverkorting van 2V2% per jaar bij de overheid en eventueel in 
de dienstensector met inlevering van loon; 

b. vervroegde uittreding in industriële bedrijven (2de variant) via werkne-
merspremieverhoging? 

Is het mogelijk de gevolgen van deze combinatie in tabelvorm uiteen te 
zetten, analoog aan de tabellen IV 22 en 25, en daarbij tevens rekening te 
houden met de effecten van het verminderde beroep op sociale uitkeringen 
voor de hoogte van de sociale premies, resp. het reëel beschikbaar inkomen 
van de modale werknemer bij overheid en dienstensector, resp. in industrië-
le bedrijven? 
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150 
Wanneer in de tabellen IV. 21 en IV. 22 «omgekeerd» word t uitgegaan van 

een volumeverander ing voor de particuliere consumpt ie, de goederenuit-
voer en het produkt ievolume in bedri jven van 0 - overeenkomend met het 
resultaat van de berekeningen in tabel IV. 25 - is dan de ru imte (in % per 
jaar) te berekenen voor arbeidst i jdverkort ing in geval van de varianten met 
looninlever ing zonder rouler ing en met rouler ing? Wat zou dat betekenen 
voor de werkgelegenheid in bedr i jven en voor de werkloosheid? 

151 
Wat zullen de kosten zijn die op de r i jksbegrot ing in de jaren 1980 en 1981 

drukken indien de in het ver leden gegeven toeslagen waarvan dit kan wor-
den verwacht verwerkt worden in de basisionen? 

152 
Hoe ontwikkelden zich de bruto en netto overdrachten in het kader van de 

Europese landbouwf inancier ing over 1 9 7 4 - 1978 en wat is de schatt ing voor 
1979? Hoe verl iepen de eigen bi jdragen resp. BTW-afdrachten van Neder-
land aan de EG over die jaren? 

De voorzit ter van de commissie, 

Dolman 

De grif f ier van de commiss ie, 

De Beaufort 
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