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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 maart 1979 

Naar aanleiding van de door de heer Den Uyl in het gisteren gehouden or-
dedebat gestelde vragen, die u mij bij brief van 27 maart 1979 toezond (bijla-
ge), deel ik u het volgende mee. 

De macro-economische hoofdstukken van het Centraal Economisch Plan 
1979 zullen vrijdag a.s. aan het eind van de dag worden gepubliceerd. Over 
maatregelen die moeten leiden tot een afremming van de groei van het con-
sumptieve krediet wordt momenteel overleg gevoerd met De Nederlandsche 
Bank. De maatregelen zullen op een zo vroeg mogelijk tijdstip in 1979 in 
moeten gaan. Na afronding van het overleg zal de Kamer ter zake van de te 
treffen maatregelen worden ingelicht. De brief van Staatssecretaris Veder-
Smit over het beleid ter zake van de gezondheidszorg met het oog op de kos-
tenontwikkeling zal over enkele dagen aan de Kamer worden verzonden. 

De notitie van Staatssecretaris De Graaf over het volumebeleid in de socia-
le zekerheid zal naar verwachting begin mei worden aangeboden ten be-
hoeve van een in die maand te houden openbare commissievergadering. De 
nota over het te voeren sectorbeleid zal in de loop van de maand mei tege-
moet kunnen worden gezien. Het wetsontwerp inzake de bevordering van 
energiebesparende en milieuverbeterende investeringen in het kader van de 
Wet investeringsrekening zal in de loop van volgende week bij de Kamer 
worden ingediend. 

De nota over de voortgang van Bestek '81 geeft, zoals de titel al zegt, de 
voortgang aan van de uitvoering van maatregelen en beleidsvoornemens 
die in juni 1978 in Bestek'81 aan de Kamer zijn voorgelegd en de op basis 
daarvan eventueel te treffen nadere beleidsmaatregelen. 

De Kamer heeft in het debat dat mede aan Bestek '81 was gewijd hierom 
gevraagd. Het waarnemen van de voortgang van de uitvoering van Bestek 
'81 op een bepaald tijdstip noodzaakt ertoe dat op onderdelen slechts kan 
worden aangekondigd dat een aantal beleidsvoornemens nog in voorberei-
ding is en binnen afzienbare tijd zal zijn afgerond. De wens om met behande-
ling van de voortgangsnota te wachten tot alle daarin aangegeven en op een 
later tijdstip gereedkomende stukken gereed zijn, is niet in overeenstemming 
met het karakter van een voortgangsnota, zoals door de Kamer zelf is ge-
wenst. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 
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Bijlage Aan de Minister-President 

's-Gravenhage, 27 maart 1979 

Zeer geachte heer Van Agt, 

Hierbij zend ik u het stenografisch verslag van het ordedebat van heden-
middag toe. 

Met deze brief breng ik het verzoek van de heer Den Uyl over en vraag u mij 
te willen berichten of u aan dit verlangen kunt voldoen. 

Met vriendelijke groet, 
A. Vondeling 
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De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! U maakt melding van het 
binnenkomen van een brief van de Mi-
nister-President namens de Bestek-Mi-
nisters over de voortgang van Bestek 
'81 en u stelt voor deze brief te stellen 
in handen van de vaste Commissie 
voor Financiën. Dat lijkt mij niet hele-
maal gelukkig. Ikzal toelichten waar-
om ik dit niet gelukkig vind en waarom 
ik een afwijkend voorstel heb te doen. 

Vorig jaar heeft de Minister van Fi-
nanciën bij de discussie over Bestek 
'81 beloofd een notitie over de stand 
van zaken met betrekking tot de om-
buigingen. Het kabinet heeft echter be-
sloten, een voortgangsnota te maken 
over de behandeling van Bestek '81 op 
vele fronten, uiteraard de financiële 
kant, de arbeidsmarkt, het volumebe-
leid en de algemeen economische ont-
wikkeling. Het is dus ook logisch dat 
de heer Van Agt als Minister-President 
deze brief toezendt namens alle be-
trokken Bestek-bewindslieden. Als u, 
mijnheer de Voorzitter, een voorstel 
zou willen doen tot verwijzing naar 
commissies, dan wil ik erop wijzen dat 
stellig ook andere commissies in aan-
merking komen, op welker werkterrein 
verschillende opmerkingen in de nota 
worden gemaakt. Ik heb ernstige twi j -
fel, of toewijzing aan één vaste com-
missie op dit ogenblik relevant is. 
Vluchtige kennisneming van de nota 
die ons vanmorgen in de hand is ge-
drukt leert, dat daarin vele zaken in het 
vooruitzicht worden gesteld: zeer bin-
nenkort hetCentraal Economisch Plan; 
er is sprake van dat hoofdlijnen zijn 
vastgesteld voor te treffen maatrege-
len ter grootte van 1 mld. Uiteraard is 
de Kamer zeer geïnteresseerd om van 
de hoofdlijnen die het kabinet heeft 
vastgesteld kennis te nemen. Er wor-
den maatregelen voorbereid ter af-
remming van het consumptief krediet, 
die zo spoedig mogelijk moeten in-
gaan. De maatregelen zelf worden 
echter niet aangegeven. Er is op zeer 
korte termijn in het vooruitzicht gesteld 

de brief van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
over de kostenontwikkeling in de ge-
zondheidszorg. Binnenkort komt er 
een notitie van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken over het volumebeleid. 
Op korte termijn is in het vooruitzicht 
gesteld een nota over het te voeren 
sectorstructuurbeleid en in de eerste 
helft van april een wetsontwerp tot 
aanvulling van de Wet op de investe-
ringsregeling. 

Een veelheid van zaken wordt ons 
kortom op zeer korte termijn in het 
vooruitzicht gesteld. Het lijkt mij van-
zelf te spreken dat de Kamer daarvan 
graag kennis wil dragen, graag wi l we-
ten, wanneer alle toegezegde nota's 
zullen komen. Het lijkt mij dat zij daar-
van bij de behandeling van dit stuk 
kennis wil dragen. Het komt mij voor 
dat een schriftelijke voorbereiding van 
die behandeling in de Kamer onver-
mijdelijk zal blijken. Het Centraal Eco-
nomisch Plan komt. Het gaat om de 
voortgang van Bestek '81. Ten aanzien 
van Bestek '81 was er sprake van een 
middellange-termijnprognose, het zo-
genaamde alternatief I-aangevuld. De 
Kamer zal in de eerste plaats willen 
weten, hoe de middellange-termijn-
vooruitzichten na een jaar zijn. Daar-
om dring ik er bij u, mijnheer de voor-
zitter, op aan, bij het kabinet te infor-
meren naar het moment, waarop wi j al 
deze voor het debat noodzakelijke in-
formatie tegemoet kunnen zien. Ik heb 
aangeduid in welke richting mijn ge-
dachten gaan, namelijk naar een 
schriftelijke voorbereiding van het de-
bat. Ik denk dat dat heel kort na de 
Paasvakantie, wat mij betreft in de eer-
ste week daarna, zal kunnen plaatsvin-
den. Ik denk dat het in handen stellen 
van de vaste Commissie voor Finan-
ciën te kort zal doen aan de reële belan-
gen die de vaste Commissies voor So-
ciale Zaken en voor Economische Zaken 
bij de voortgang van Bestek '81 heb-
ben. 
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