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Bij de algemene beschouwingen over de r i jksbegroting 1979 en de behan-
deling van Bestek '81 is toegezegd dat de Kamer voor het paasreces zou 
worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoe-
ring van Bestek '81 en over de algemeen-economische en monetaire ontwik-
kel ing, in het licht waarvan de ui tvoer ing van het beleid dient te worden be-
oordeeld. Met de onderhavige nota word t aan deze toezegging gestand ge-
daan. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
A. A. M. van Agt 
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Nota over de voortgang van 
Bestek '81 

1. INLEIDING 

Ten vervolge op de nota «Bestek'81; hoofdlijnen van het financiële en 
sociaal-economische beleid voor de middellange termijn» wordt in deze nota 
tegen de achtergrond van een schets van de algemeen-economische en mo-
netaire ontwikkeling verslag gedaan van de voortgang met betrekking tot de 
uitvoering van Bestek'81, waarbij tevens nadere en vervangende voorstel-
len worden gedaan. Ook wordt ingegaan op de verwachte omvang van het 
financieringstekort. 

2. DE ALGEMEEN-ECONOMISCHE EN MONETAIRE ONTWIKKELING 

2.1. Inleiding 

Een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering 
van Bestek '81 dient te worden geplaatst in het kader van de algemeen-
economische en monetaire ontwikkeling. Daartoe wordt in paragraaf 2.2 aan 
de hand van nog voorlopige inzichten, ingegaan op de economische situatie 
in het recente verleden en de vooruitzichten voor het lopende jaar. In het zeer 
binnenkortte verschijnen Centraal Economisch Plan 1979 zal een volledig 
beeld worden gepresenteerd. 

In paragraaf 2.3 wordt de financieringsproblematiek van de overheid ge-
schetst tegen de achtergrond van de monetaire en kapitaalmarktontwikke-
ling. 

In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de omvang van het financierings-
tekort. 

Ten slotte wordt in paragraaf 2.5 bezien hoe de huidige economische ont-
wikkeling zich verhoudt tot de voor de middellange termijn gestelde doel-
einden. 

2.2. Economische ontwikkeling in 1978 en 1979 

Het jaar 1978 

Ten opzichte van de in de Macro-Economische Verkenning (MEV) 1979 op-
genomen prognoses, wordt de economische ontwikkeling in 1978 geken-
merkt door een sterke toeneming van de binnenlandse bestedingen die - ge-
geven de zwakke produktiegroei - resulteerde in een relatief omvangrijk te-
kort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Werd in de MEV 1979 
nog gerekend met een volumegroei van de nationale bestedingen van 3% in 
1978, thans moet worden aangenomen dat deze ca. 4% heeft bedragen. De 
sterkere groei kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan het ver-
loop van de particuliere consumptie. Evenals in 1977 is deze aanzienlijk uit-
gegaan boven de stijging van het voor de gezinsconsumptie relevante reëel 
vrij beschikbare inkomen. De aanzienlijke toeneming van het consumptief 
krediet heeft een bijdrage geleverd aan het handhaven van deze relatief ho-
geconsumptiegroei. Deze ontwikkeling heeft - tezamen met een grotere 
voorraadvorming - geleid tot een beduidend sterkere volumegroei van de 
invoer dan in de MEV werd geraamd. Tevens zij erop gewezen dat de invoer 
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van consumptiegoederen qua volumegroei belangrijk is uitgegaan boven 
die van de consumpitieve bestedingen. In nominale termen is de invoer van 
consumptiegoederen, te zamen met het reisverkeer van ingezetenen, in 
1978 met ca. 5 mld. gestegen, hetgeen overeenkomt met ruim 35% van de 
toeneming van de particuliere consumptie. In 1977 bedroeg dit percentage 
ca. 20%. De sterk toenemende invoer van consumptiegoederen is, naar mag 
worden aangenomen, veroorzaakt door zowel een verschuiving in het con-
sumptiepakket naar bestedingen met een vanouds hoge invoerquote alsook 
door een op onderdelen van de binnenlandse markt zwakke concurrentiepo-
sitie van het Nederlandse bedrijfsleven. 

De uitvoer in 1978 was nominaal nagenoeg gelijk aan het in de MEV ge-
raamde niveau. Er was weliswaar een meevallende volumegroei die echter 
nog wel achterbleef bij de toeneming van de voor Nederland herwogen we-
reldhandel, maar het exportprijspeil bleef achter bij de raming. Dit laatste 
heeft de mogelijkheden voor een margeverbetering in de exportsfeer on-
gunstig beïnvloed. 

Zonder twijfel is de zeer aanzienlijke omslag in het saldo op de lopende re-
kening van de betalingsbalans het meest in het oog lopende verschijnsel in 
de economische ontwikkeling gedurende de afgelopen twee jaar. Werd in 
1976 nog een overschot op de lopende rekening gerealiseerd van 7,5 mld., 
voor het jaar 1978 wordt thans een tekort geraamd van ca. 2,5 mld.1. Deze 
omslag van ruim 4% van het nationale inkomen kan als volgt globaal naar 
oorzaken worden opgesplitst (in miljarden gld.): 

a. Verslechtering goederenbalans als gevolg van de in 1977 en 1978 bij de 
wereldhandel achterblijvende exportgroei: 5,5 

b. Toeneming invoerpenetratie bij consumptiegoederen en voorraadvorming: 1,5 
c. Verslechtering saldo reisverkeer: 2,5 
d. Achteruitgang van de saldi van primaire en secundaire inkomens: 0,5 

Totaal 10,0 

Voor een deel kan deze omslag worden toegeschreven aan incidentele 
factoren, zoals een opmerkelijk hoge voorraadvorming tegen het einde van 
1978. De verslechtering van het saldo op de lopende rekening vloeit echter 
grotendeels voort uit structurele elementen, waarbij verschuivingen in het 
consumptiepakket, maar vooral ook de doorwerking van het relatief hoge kos-
tenpeil in ons land als oorzaken kunnen worden genoemd. Herstel van ex-
tem evenwicht op middellange termijn is dan ook sterk afhankelijk van de 
mate waarin het zowel op buitenlandse als binnenlandse markten opgetre-
den terreinverlies door een versterking van de concurrentiekracht ongedaan 
kan worden gemaakt. 

Het jaar 1979 

Voor 1979 wordt enige vermindering van het in 1978 ontstane tekort op de 
lopende rekening geraamd. Deze lichte verbetering hangt samen met de ver-
wachting dat incidentele tekortvergrotende factoren die zich in 1978 hebben 
voorgedaan, zoals een meer dan normale voorraadvorming, in 1979 geen 
rol meer spelen. Voorts is de raming mede gebaseerd op de prognose dat de 
volumegroei van de export - voor het eerst sinds 1973 - niet achterblijft bij 
de toeneming van het voor ons land herwogen wereldhandelsvolume. Deze 
raming is met relatief grote onzekerheden omgeven. Onzekerheid ten aan-
zien van het wereldhandelsvolume en ook omtrent de mate waarin het nog 
altijd hoge binnenlandse kostenpeil en de ontwikkeling daarvan het verloop 
van de export in 1979 zal beïnvloeden. 

De nominale ontwikkeling geeft reden tot zorg. Een voortzetting van de 
daling van het inflatietempo ligt niet in het verschiet, eerder het tegendeel, 
met name als gevolg van weer aantrekkende invoerprijzen en een loonsom-
stijging die hoger uitkomt dan in de MEV werd geraamd. Hierbij zij opge-
merkt dat recente ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg tende-

1 Deze uitkomst is ca. 1 mld. gunstiger dan eer-
der werd verwacht. Met name de uitvoer van 
goederen en diensten vertoonde een licht mee-
vallende ontwikkeling. 
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ren in de richting van enige initiële contractloonstijging, te zamen met een 
accent op maatregelen in de sfeer van vervroegde uittreding en - in mindere 
mate - arbeidstijdverkorting. Beide elementen zullen er mede toe leiden dat 
de loonkostenstijging per eenheid produkt uit gaat boven de raming die in 
de MEV was opgenomen. 

De groei van de binnenlandse bestedingen die zich naar thans wordt ge-
raamd minder expansief zal ontwikkelingen dan in 1978, wordt nagenoeg 
geheel gedragen door de volumegroei van de particuliere consumptie die 
opnieuw boven de toeneming van het totale reëel vrij beschikbare inkomen 
zal uitgaan. Na de vooral naar internationale maatstaven opvallend sterke 
toeneming van de investeringen in 1977 en 1978 wordt in het lopende jaar 
geen verdere toeneming van het volume van bedrijfsinvesteringen ver-
wacht. Als gevolg van de strenge winterperiode zal naar verwachting enige 
daling van het totale investeringsvolume optreden. 

Een lichtpunt ten opzichte van eerdere prognoses vormt de verwachting 
dat - mede in verband met de geraamde groei van het exportvolume - de 
werkgelegenheid in bedrijven voor het eerst sinds vele jaren in 1979 geen 
verdere daling zal ondergaan. Daarmee gaat samen een - overigens nog 
zeer bescheiden - verbetering van de rendementspositie van bedrijven. De 
werkloosheid blijft in 1979 gestabiliseerd op het te hoge niveau van eind 
1978. 

2.3. Monetaire ontwikkeling 

De groei van de binnenlandse liquiditeitenmassa bedroeg in 1978 volgens 
nog voorlopige gegevens ruim 5 %. Ten gevolge van deze gematigde liquidi-
teitsontwikkeling daalde de liquiditeitsquote met bijna 1 punt tot 37 %. 

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans en de netto uit-
voer van kapitaal resulteerden in een omvangrijke afvloeiing van liquiditei-
ten naar het buitenland. 

De liquiditeitscreatie voor rekening van het bankwezen bleef beperkt, on-
danks een hoog groeitempo van het korte krediet aan de particuliere sector 
en de (middel)lange uitzettingen van het bankwezen, dat onder meer ver-
band hield met de voortgezette krachtige expansie van het hypothecaire en 
consumptieve krediet (25%). Het in het kader van de kredietrestrictie gestel-
de plafond aan de expansie van het netto geldscheppend bedrijf van banken 
en giro-instellingen (8%), vereiste dan ook een zeer forse aantrekking van 
kapitaalmarktmiddelen en andere lange gelden. Niettemin vond er aan het 
einde van 1978 enige overschrijding van het kredietplafond plaats. 

Bronnen van liquiditeitscreatie 

1977 1978' 

Creatie ten behoeve van de overheid 
Netto geldscheppend bedrijf van het bankwezen 2 

Afvloeiing naar het buitenland 

1550 3300 
6200 6100 
1050 -̂ 1450 

Aanwas van de binnenlandse liquiditeitunmassa 6700 4950 

1 Voorlopige cijfers 
2 Dit omvat het korte krediet aan de 
private sector en het netto lange bedrijf 
der banken 

Bron: De Nederlandsche Bank 

In vergelijking met 1977 nam de binnenlandse liquiditeitscreatie toe en 
wel door de uitkomst van de overheidsfinanciën. Bleef de liquiditeitscreatie 
door Rijk en lagere overheid in 1977 nog beperkt tot 1.6 mld., in 1978 be-
droeg deze 3.3 mld. Het toegenomen financieringstekort van zowel het Rijk 
als de lagere overheid, lag hieraan ten grondslag. Voorts liep het totale kapi-
taalmarktberoep van de overheid, ondanks een vergroot beroep van het Rijk, 
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enigszins terug. De tarieven op de geldmarkt bleven in het eerste halfjaar 
1978 relatief sterk achter bij de kapitaalmarktrente. Bovendien heerste in het 
algemeen de opvatting dat deze laatste zich nog op een niveau bevond, 
waarbij een verdere rentedaling te verwachten viel. Het zijn vermoedelijk de-
ze factoren geweest, waardoor het kapitaalmarktberoep van de lagere over-
heid van bescheiden omvang bleef. Nadat in het eerste halfjaar de kapitaal-
marktrente inderdaad een daling te zien had gegeven, trok deze echter onder 
invloed van de rentestijging in het buitenland weer aan. Inmiddels bedraagt 
het rendement op de laatste drie staatsleningen rond 81/2%, hetgeen bij een 
prijsstijging van circa 4% als hoog valt aan te merken. Ook in een aantal an-
dere Europese landen gaat de kapitaalmarktrente belangrijk uit boven het 
tempo van prijsstijging. Het in vergelijking met deze landen toch nog vrij ho-
ge renteniveau in Nederland heeftin 1978 geleid tot een omvangrijke - zij 
het afnemende - invoer van lange financieringsmiddelen uit het buitenland 
via de obligatiemarkt. Het spreekt vanzelf, dat een blijvend hoog renteniveau 
op den duur de investeringen negatief zou beïnvloeden en daarnaast de 
budgettaire problemen zou vergroten. 

De verwachte ontwikkeling voor 1979 op de financiële markten, met name 
op de kapitaalmarkt, moet in ongunstige zin worden bijgesteld ten opzichte 
van de prognoses ten tijde van het verschijnen van de Miljoenennota 1979. 
Hieraan zijn de afgenomen particuliere besparingen debet, hetgeen ook in 
de verslechtering van de betalingsbalanspositie tot uitdrukking komt. De fi-
nancieringsbehoefte van de particuliere sector zal dan ook, evenals vorig 
jaar, vermoedelijk zeer hoog zijn, zodat het netto binnenlands beroep weder-
om het aanbod zal overtreffen. 

Ook bij een voortgezette inspanning van het Rijk om zoveel als verant-
woord is op de kapitaalmarkt te lenen en bij enige consolidatie van korte 
schuld door de lagere overheid, valt onder de geschetste omstandigheden 
en gelet op de stijging van het financieringstekort van de overheid opnieuw 
een aanzienlijke monetaire financiering te vrezen. Een verdere toeneming 
van de liquiditeitscreatie door de overheid leidt onvermijdelijk tot ontwikke-
lingen die schadelijk zijn voor het herstel van evenwicht van de Nederlandse 
volkshuishouding, te weten tot een stijging van de nationale liquiditeits-
quote met het daaraan verbonden gevaar van het weer oplopen van het infla 
tietempo, en/of tot een voortduren van het grote betalingsbalanstekort, dan 
wel tot de noodzaak van een vermindering van de ruimte voor liquiditeits-
creatie door het geldscheppend bedrijf van het bankwezen, waarmee de li-
quiditeitsvoorziening ten behoeve van de particuliere sector in het gedrang 
zou komen. Een en ander leidt tot de conclusie dat niet alleen de problema-
tiek rond de omvang van het financieringstekort van de overheid maar ook 
die van de financiering van het tekort ten gevolge van het opgetreden (natio-
nale) besparingstekort, is verzwaard. 

2.4. De omvang van het financieringstekort 

In de komende Voorjaarsnota zal zoals gebruikelijk een gespecificeerd 
overzicht worden gegeven van de mutaties van uitgaven en ontvangsten die 
in het kader van de begrotingsuitvoering worden verwacht. Wel wordt nu 
reeds ingegaan op de vooruitzichten met betrekking tot het financierings-
tekort. Volgens de gebruikelijke ramingsmethodiek resulteert er thans voor 
1979 een financieringstekort voor het Rijk van 14,2 mld. ofwel ruim 5% van 
het nationale inkomen. Dit is 1,4 mld. (0,5 van het nationale inkomen) hoger 
dan de raming ten tijde van de Miljoenennota 1979. Deze bijstelling hangt 
vooral samen met de geraamde doorwerking van de in de voorlopige reke-
ning gemelde tegenvallende belastingopbrengsten voor 1978. Te zamen 
met de raming van het financieringstekort van de lagere overheid van bijna 
1V2 % van het nationale inkomen zou er aldus sprake zijn van een financie-
ringstekort voor de gehele overheid van rond 6V2 % van het nationale inko-
men. Dit zou een overschrijding betekenen van een financieringstekort van 
6% dat als scharnierpunt voor het in gang zetten van de noodremprocedure 
is beschouwd. Zoals reeds in het voorgaande is uiteengezet is in de huidige 
omstandigheden een dergelijke overschrijding volstrekt ontoelaatbaar. 
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Niettemin acht het kabinet het nog niet geboden om nu al te besluiten tot 
een daadwerkelijke effectuering van de zogenoemde noodremprocedure. 
Het is nog te vroeg in het jaar om met zoveel zekerheid uitspraken te doen 
over de ontwikkeling van het financieringstekort dat dit een zo ingrijpende 
maatregel als het effectueren van de noodrem rechtvaardigt. Ook de thans 
beschikbare kasrealisatiecijfers voor 1979 geven hiervoor geen aanleiding. 
Het kabinet blijft in de komende maanden alle ontwikkelingen in de sfeer van 
het financieringstekort nauwlettend volgen. Indien er hardere aanwijzin-
gen komen dat een overschrijding van het in de miljoenennota geraamde fi-
nancieringstekort moet worden verwacht of indien er onvoorziene proble-
men ontstaan bij de financiering van het tekort of indien ongunstiger ontwik-
kelingen in de monetaire sfeer dreigen, dan zullen alsnog maatregelen wor-
den getroffen. Het kabinet heeft met het oog op het onverhoopt toepassen 
van de noodrem thans reeds de hoofdlijnen vastgesteld van de dan te tref-
fen maatregelen in de grootte van 1 mld. die globaal verdeeld zullen worden 
over een temporisering van uitgaven en een versnelde inning van belastin-
gen. De nadere concretisering van de binnen dit kader te treffen maatrege-
len is inmiddels ter hand genomen. 

2.3. Huidige inzichten in relatie tot het middellange-termijnbeleid 

De hierboven geschetste economische situatie is onbevredigend. Dit 
beeld wordt geaccentueerd door de substantiële verslechtering van de beta-
lingsbalans die uitmondt in een tekort op de lopende rekening dat structure-
le elementen in zich draagt. Door deze ontwikkeling is de uitgangspositie 
voor het sociaal-economisch beleid op middellange termijn verslechterd. 
Zoals in het voorgaande is uiteengezet wordt de financiering van het over-
heidstekort bemoeilijkt door het tekort op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans. Nog afgezien daarvan geldt dat een structureel tekort op de be-
talingsbalans, bij continuering, gevolgen zal moeten hebben voor de aan-
vaardbare structurele omvang van het begrotingstekort. Te zamen met de in 
het voorgaande genoemde risico's ten aanzien van de economische ontwik-
keling, met name op het punt van het prijs- en kostenverloop en de export-
positie, kan de zich thans aftekenende bestedingsontwikkeling aanleiding 
worden voor een versnelde terugkeer naar het structurele aanvaardbare fi-
nancieringstekort. Een complicerende factor is dat het verloop van beste-
dingen ook qua samenstelling onevenwichtigheden vertoont. Zowel voor de 
particuliere als voor de overheidsbestedingen geldt dat de groei van de in-
vesteringen achterblijft en de consumptie relatief sterk toeneemt. Zoals in 
Bestek '81 tot uitdrukking is gebracht dient een breed scala van beleidsin-
strumenten te worden gehanteerd om het bereiken van een evenwichtige 
economische ontwikkeling mogelijk te maken. Bovenal dringt zich de con-
clusie op dat het in Bestek '81 voorgestelde pakket van maatregelen een mi-
nimaal vereiste inspanning vormt voor het bereiken van de gestelde doel-
einden. Tegen deze achtergrond is een stringente uitvoering van de begro-
ting en de bewaking van de voortgang van de ombuigingsoperatie van zeer 
groot belang. 

Gezien het huidige onevenwichtige bestedingsbeeld binnen de particulie-
re sector is het kabinet bezorgd over de voortgaande sterke expansie van de 
consumptieve kredietverlening. Ter afremming van de groei van het con-
sumptief krediet bereidt het kabinet maatregelen voor op grond van de Wet 
op het afbetalingsstelsel en de Wet op het consumptief geldkrediet. Voorts 
heeft het kabinet De Nederlandsche Bank verzocht om, in overleg met de re-
presentatieve organisaties van het bankwezen en de gelddiensten van de 
PTT, tot overeenkomstige maatregelen te komen. Het ligt in het voornemen 
deze maatregelen zo spoedig mogelijk te doen ingaan. 
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3. UITVOERING VAN BESTEK '81 

Bij de parlementaire behandeling van Bestek '81 heeft het kabinet toege-
zegd de consequenties van wijzigingen van de voorgestelde maatregelen te 
zullen onderzoeken en daarop passende nieuwe voorstellen voor te leggen. 
Hierna wordt kort aangegeven welke onderdelen van de voorstellen in de 
sfeer van de matiging van de overdrachtsuitgaven in ruime zin en van de uit-
gaven van de rijksbegroting zijn aangepast. Daarna wordt ingegaan op de 
voortgang van het voorgestane gerichte beleid alsmede het inkomenspoli-
tieke kader. 

3.1. Maatregelen met betrekking tot de overdrachtsuitgaven in ruime zin 

3.1.1. Algemene inkomensmaatregelen 

a. Aanpassingsmechanisme van sociale uitkeringen 
In het parlementaire debat over Bestek '81 is sterk aangedrongen de ver-

schillende beleidsvoornemens en hun samenhang met de matiging in de 
particuliere sector in een gezamelijk overleg met de sociale partners aan de 
orde te stellen zoals ook in de nota werd toegezegd. Met name de voorge-
stelde voorschotten van -0,5% op de sociale uitkeringen zouden in het over-
leg aan de orde moeten komen. In de brief aan de Stichting van de Arbeid 
over het arbeidsvoorwaardenbeleid 1979 van 20 oktober 1978 is dat ge-
schied. Later is daarop een amendement aangebracht door het kabinet. Op 
basis van deze voorstellen is in de stichting geen overeenstemming bereikt. 
In het parlementaire debat is het gewijzigde voorstel overgenomen. Het 
voorschot per 1 januari 1979 is gedifferentieerd van -0,3 % voor de sociale 
minima oplopend tot -0,7 % voor de hoogste uitkeringen. Zo mogelijk zou 
per 1 juli 1979 reeds de definitieve geschoonde aanpassingsmethodiek moe-
ten kunnen ingaan. In dat kader moet dan ook het per 1 juli toe te passen 
voorschot worden gezien als een gefaseerde stap naar zo'n nieuw aanpas-
singsmechanisme. Over de vormgeving van een nieuw evenwichtig aanpas-
singssysteem heeft het kabinet advies gevraagd aan de Sociaal-Economi-
sche Raad. 

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad is gevraagd te 
willen bevorderen dat over de adviesaanvrage over aanpassingsmechanis-
men van sociale uitkeringen en onderdelen van de adviesaanvrage inzake de 
bruto aanpassingsmechanismen van minimumloon en sociale uitkeringen 
alsmede over de adviesaanvrage inzake de doorwerking van de toeslagver-
werking in een aantal ca.o.'s in de bouwsector zo tijdig advies kan worden 
uitgebracht dat per 1 juli 1979 definitieve wettelijke maatregelen kunnen 
worden getroffen. 

Het toepassen van een gedifferentieerd voorschot per 1 januari 1979 oplo-
pend van -0,3% voorde minima tot -0,7% voor de hoogste uitkeringen heeft 
er toe geleid dat de geraamde matigingseffecten 40 min. lager uitkomen in 
1979 oplopend tot 60 min. in 1981. 

b. Matiging van salarissen van het overheidspersoneel en de zogenaam-
de trendvolgers 

De voorstellen in Bestek'81 om te komen tot een extra matiging van sala-
rissen van het overheidspersoneel met 0,5 % per halfjaar zijn een vertaling 
van een aanvaardbare bijdrage voor de relatief sterke rechtspositie van het 
overheidspersoneel en de solidariteit met andere werknemers en niet-actie-
ven. Hierover heeft de Minister van Binnenlandse Zaken overleg gevoerd in 
de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 

Van de zijde van de betrokken overlegpartners zijn verschillende alterna-
tieve suggesties ten aanzien van de voorgestelde matiging naar voren ge-
bracht en is tevens bepleit ten behoeve van bevordering van werkgelegen-
heid de prijscompensatie eenmalig af te toppen bij een inkomen van 
f 45 000. Over het verloop van het overleg heeft de Minister van Binnenland-
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se Zaken op 6 maart 1979 verslag gedaan aan de Tweede Kamer. Bij deze ge-
legenheid heeft de Minister meegedeeld dat, gegeven het feit dat algehele 
overeenstemming met de betrokkenen omtrent zijn voorstel len niet moge-
lijk was, hij voornemens is de mat ig ing van de salarissen van het overheids-
personeel te differentiëren van 0,3 % tot 0,7 %. Daarnaast zal de pr i jsconv 
pensatie per 1 januari 1979 worden afgetopt voor inkomens vanaf f 45 000. 
De door deze af topping te verkri jgen middelen worden aangewend voor be-
vorder ing van werkgelegenheid bij de overheid en in de zogenaamde kwar-
taire sector in overleg met de betrokken organisaties. 

Overigens zal ten aanzien van het aanpassingsmechanisme van de betrok-
ken salarissen een tweetal wi jz ig ingen worden aangebracht: de mutaties in 
het werknemersaandeel van de premies van de Ziektewet en de Werkloos-
heidswet zullen bij de aanpassing worden verrekend en het aantal van de 
voor de aanpassing relevante contracten zal worden ui tgebreid tot hetgeen 
voor m in imumloon en sociale uitkeringen relevant is. De ui tkomst van de 
mat ig ing van de salarissen van het overheidspersoneel wi jkt enigszins af 
van de in Bestek '81 geraamde matigingseffecten. Op jaarbasis zal dit ver-
schil in 1981 ongeveer 150 min. bedragen. Dit bedrag zal binnen de sector 
van het overheidspersoneel worden opgevangen. Hiertoe zal de Minister 
van Binnenlandse Zaken voorstel len voor leggen aan de Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg, conform zijn eerder gedane mededel ingen aan 
de Tweede Kamer. 

Over de mat ig ing van salarissen in de niet winst beogende sectoren v indt 
overleg plaats tussen de betrokken Ministers en-vertegenwoordigers van 
werkgevers en van werknemers in deze sector. Een inkomensmat ig ing in de-
ze sector is niet alleen van groot belang voor behoud van arbeidsplaatsen 
maar is ook een wezenli jke voorwaarde voor ui tbreiding van de werkgele-
genheid in subsectoren van de zogenoemde kwartaire sector. In dit overleg 
komen niet alleen arbeidsvoorwaarden maar ook vraagstukken van werkge-
legenheid in onderdelen van deze sector aan de orde. Tegen deze achter-
grond acht het kabinet het verantwoord de mat ig ing van de salarissen in de-
ze sector overeenkomst ig die van het overheidspersoneel te doen plaatsvin-
den. Tots tandkoming van overeenkomsten tussen parti jen waar in de voor-
gestelde extra mat ig ing van 0,3 % voor de lagere inkomensgroepen oplo-
pend tot 0 ,7% voor de hogere niet in de arbeidsvoorwaarden voor 1979 en 
volgende jaren is opgenomen, moet naar de mening van het kabinet worden 
voorkomen. Dergelijke afspraken leiden tot gevaar voor bestaande en zeker 
voor n ieuw te scheppen arbeidsplaatsen in de betrokken sectoren. 

In het kader van de nagestreefde inkomensmat ig ing in de sectoren van 
zgn. t rendvolgers is spoedige to ts tandkoming van een wettel i jke beheer-
s ingsmogel i jkheid van inkomens in de non-profi tsector een vereiste. Het ka-
binet ver t rouwt dan ook dat het ter zake gevraagde advies aan de Sociaal 
Economische Raad op korte termi jn tegemoet kan worden gezien. 

Overigens zij erop gewezen dat mat ig ing van de salarissen van de t rend-
volgers, overeenkomst ig de afgesproken mat ig ing van de salarissen van het 
overheidspersoneel, zal leiden tot een lagere ui tkomst van ongeveer 60 min . 
in 1981 (exclusief de gezondheidszorg) ten opzichte van de in Bestek ge-
raamde matigingseffecten. 

3.1.2. Specifieke maatregelen 

a. Herstructurering kinderbijslag en kinderaftrek 
De integratie van de kinderbijslag en kinderaftrek (1 ste fase herstructure-

ring) is op 1 oktober 1978 ingevoerd. Per 1 januari 1979 is de meervoudige 
kinderbi jslag voor 16- en 17-jarige kinderen afgeschaft en zijn in het kader 
van de regeling tegemoetkoming voor studiekosten compensat ies ten be-
hoeve van studerende kinderen voor ouders met lagere inkomens aange-
bracht (2de fase herstructurering). Door amender ing van de voorstel len van 
het kabinet is de regel ing tegemoetkoming voor studiekosten in het kader 
van de herstructurer ing in de 2de fase ui tgebreid. Ter compensat ie van de 
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hierdoor ontstane extra uitgaven is de kinderbi jslag voor na 1 januari 1979 
geboren kinderen tot de 3-jarige leeftijd gehalveerd. Het betreft hier eerstge-
borenen. Per saldo resulteert ten opzichte van de in Bestek '81 opgenomen 
ui tgavenbeperking een tekort van ca. 35 min . in 1979 oplopend tot c. 80 min . 
in 1981. 

b. Fiscale arbeidsongeschiktheidsaftrek 
In Bestek '81 is voorgesteld de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaf-

trek niet meer te verhogen voor de opgetreden geldontwaard ing. Ti jdens de 
parlementaire behandel ing van Bestek '81 is erop aangedrongen o m in af-
wacht ing van een studie op korte termi jn over het niveau van beide aftrek-
ken de bevriezing van de arbeidsongeschiktheidsaftrek achterwege te laten. 
Het kabinet heeft toen dit voorstel overgenomen. 

Het in Bestek '81 geraamde matigingseffect als gevolg van de bevriezing 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek van 5 min . in 1979 oplopend tot 15 min . 
in 1981 word t thans niet gerealiseerd. 

c. Beëindiging Ziektewet voor mensen ouder dan 65 jaar 
Het wetsontwerp inzake de beëindiging van de verzekering krachtens de 

Ziektewet bij 65-jarige leeftijd zal binnenkort aan het parlement kunnen wor-
den aangeboden. Over de samenhang met de bepaling in de Ziekenfonds-
wet word t nog overleg gevoerd met het Minister ie van Volksgezondheid en 
Mi l ieuhygiëne. 

Afhankeli jk van de parlementaire behandel ing kan het voorstel op zijn 
vroegst per 1 jul i 1979 in werk ing treden. Dit brengt een eenmalig verl ies aan 
besparingen van ca. 35 min. in 1979 met zich mee. 

d. Herziening van de berekeningsbasis van sociale uitkeringen (dagloon-
regelen van Ziektewet en Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) 

Het wetsontwerp dat de Minister van Sociale Zaken de bevoegdheid geeft 
de berekeningsbasis van uitkeringen krachtens de Ziektewet (algemene dag-
loonregelen) goed te keuren en om de berekeningsbasis van de Ziektewet en 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij niet-goedkeuring zelf 
vas t te stellen is onlangs door de Tweede Kamer aanvaard. De b innenkor t te 
verkri jgen wettel i jke bevoegdheid zal de mogel i jkheid openen de bereke-
ningsbasis te corr igeren voor een aantal elementen waarvan betwi j fe ld 
moet worden of die t i jdens de uitkeringsperiode worden gederfd. Te denken 
valt hierbij aan de bepaling van de overwerkvergoeding en tariefverdiensten 
in het dagloon van de Ziektewet conform de praktijk in de Werkloosheidswet 
en een beperking van de reisuurvergoeding in het dagloon van Ziektewet en 
Werkloosheidswet. 

Bij beperking van de daglonen met ca. 1 % kan volgens Bestek '81 een be-
sparing van 75 min. worden bereikt. De vraag of en zo ja wanneer deze bespa-
ring (geheel) kan worden gerealiseerd kan nu nog niet worden beantwoord. 

3.1.3. Harmonisch en integraal plan van kostenbeheersing van de volksge-
zondheid 

De Tweede Kamer aanvaardde bij de behandel ing van Bestek '81 een 
motie waar in werd bepleit de in Bestek '81 voorgestelde mat ig ing van de uit-
gavengroei van de volksgezondheid, onder meer met uitbreiding van eigen-
bi jdragen in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten, onder te brengen in een harmonisch en integraal plan van kostenbe-
heersing. Ui tgangspunt bij het kostenbeheersingsplan is dat de door het ka-
binet in Bestek '81 voorgestelde omvang van mat ig ing van ui tgavenontwik-
keling in de volksgezondheid blijft gehandhaafd. 

Voor meer informat ie ter zake zij verwezen naar de op zeer korte termi jn te 
verwachten brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mil ieuhy-
giëne over het beleid terzake van de gezondheidszorg met het oog op de 
kostenontwikkel ing. 
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3.1.4. Samenvatting van de stand van de maatregelen tot matiging van de 
groei van overdrachtsuitgaven 

40 60 60 

20 85 150 

10 35 60 
35 85 80 
- 5 10 

5 10 15 
35 — — 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de aanpassing van voorstel len 
van Bestek '81 ten opzichte van de aanvankelijk geraamde matigingseffecten 
aangegeven. 

Sociale zekerheid en overdrachtsuitgaven (Rijksbegroting en premiesector) 
(x miljoen gulden; prijspeil Bestek '81) 

1979 1980 1981 

1. Nota van wijziging 0,5%-wetje 
2. Toepassing 6 x 0,3/0,7% in plaats van 
6 x 0,5% korting op ambtenarensalarissen 
3. Idem bij salarissen trendvolgers (excl. 
gezondheidszorg) 
4. KA/KB (amendement 2de fase) 
5. Verhoging compensatie 2de fase KA /KB 
6. Vervallen bevriezing arbeidsongeschikt-
heidsaftrek 
7. Beëindiging ziektewet 65-jarigen 

Totaal 145 280 375 

3.1.5. Aanvullende maatregelen ter beperking van de groei van overdrachts-
uitgaven 

In de brief van 23 november 1978 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
schreef de Minister van Financiën dat, conform de afspraken die over de 
voortgangscontro le van Bestek '81 zijn gemaakt, wi jz ig ing van de in Bestek 
'81 beoogde mat ig ing van de ui tgavengroei van de overdrachts inkomens 
zou moeten leiden tot nadere voorstel len. Op basis van hetgeen hiervoor is 
geconstateerd zullen nadere voorstel len tot een bedrag van 145 m in . in 1979 
oplopend tot 375 min . in 1981 moeten worden geformuleerd. 

Het kabinet meent dat overeenkomst ig het in Bestek '81 gekozen uitgangs-
punt ombuig ing van de ui tgavengroei in eerste aanleg zal moeten worden 
gevonden door een beperking van het onvrijwillige beroep dat mensen op 
de regel ingen van sociale zekerheid moeten doen. Daartoe worden in deze 
nota met name voorstel len gedaan op het gebied van het vo lumebe le id . In 
een pakket van onder l ing samenhangende maatregelen op het terrein van 
de arbeidsmarkt (zie ook paragraaf 3.3, invul l ing van het gerichte beleid), de 
arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid. De maatregelen zijn zowel 
gericht op het bevorderen van herintreding in het arbeidsproces als op het 
voorkomen van ui t t reding uit het arbeidsproces. Binnenkort zal de Staats-
secretaris van Sociale Zaken een notit ie over het vo lumebele id in de sociale 
zekerheid aanbieden ten behoeve van een openbare commissievergader ing 
over dit onderwerp. 

a. Bevordering van herintreding in het arbeidsproces 
Invoering van een wettel i jke regeling tot verpl ichte vacaturemeld ing en tot 

instel l ing van regionale over legcommissies voor de arbeidsmarkt word t 1 
jul i 1979 beoogd. De bestaande regelen met betrekking tot aanvaarding van 
passend werk en passende schol ing worden aangepast en str ingenter toe-
gepast. Mede op grond van de resultaten van het overleg met de sociale 
partners over deze punten zal worden beslist over nadere minister iële richt-
l i jnen op grond van artikel 14 van de Wet Werkloosheidsvoorzieningen en 
artikel 18 van de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers. In de sfeer van 
de arbeidsbemiddel ing zal een versnel l ing worden nagestreefd van de geau-
tomatiseerde informatieverschaff ing omtrent vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt. 
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De bestaande procedures met betrekking tot de toepassing van artikel 12 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 21 van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de verdisconter ing van de slech-
te arbeidsmarktperspect ieven van gedeelteli jk arbeidsongeschikten bij de 
vaststel l ing van hun ui tker ing, worden aangepast. Maatregelen zullen wor-
den getroffen om de toest roming tot de Wet Sociale Werkvoorz iening te be-
perken en de opbrengsten te vergroten bij voorbeeld door omzet t ing van 
niet-batenopleverende projecten in projecten die wel baten opleveren. 

Het bovenstaande complex van maatregelen gericht op een bevorder ing 
van de her intreding in het arbeidsproces van werklozen en gedeeltel i jk ar-
beidsongeschikte werknemers zal leiden tot een beheersing en beperking 
van de vo lumegroe i in de sociale zekerheid. De te verwachten matigingsef-
fecten kunnen, boven de in Bestek'81 opgenomen indicatief gekwanti f iceer-
de effecten, ongeveer op 75 min . in 1979 worden geraamd. Omdat de hier 
voorgestelde maatregelen voor een deel een versnel l ing zijn van de in Be-
stek '81 opgenomen maatregelen is het structurele effect ca. 50 min . in 1981. 

b. Voorkoming van uittreding uit het arbeidsproces 
Beperking van het nog steeds groeiende ziekteverzuim moet mede gestal-

te kri jgen door maatregelen gericht op verbeter ing van de werkomstand ig-
heden. De instel l ing van commissies arbeidsverzuim in de bedri jven zal kun-
nen leiden tot bi jdragen ten behoeve van de oplossing van deze complexe 
problematiek. Er zal opn ieuw inhoud worden gegeven aan de wettel i jke ver-
pl icht ing om ziektegevallen na 13 weken te melden aan de Gemeenschappe-
lijk Medische Dienst. De bevoegdheden van zogenaamde eigen-risicodra-
gers (grote bedri jven die in het risico van ziekengeld voor eigen werkne-
mers zelf voorzien en daarom de toegang tot de A lgemene Arbeidsonge-
schiktheidswet/Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hun ei-
gen arbeidsongeschikte werknemers sterk kunnen beïnvloeden) zullen wor-
den aangepast. 

Voorstel len zullen worden uitgewerkt voor invoer ing van anti-cumulatiebe-
pal ingen in een aantal sociale-zekerheidsregelingen. De bestaande bepal in-
gen ter zake zullen krit isch worden bezien. Het oneigenli jk gebruik van ziek-
tewetui tker ing bij zwangerschap en bevall ing word t beperkt. 

De hierboven genoemde maatregelen kunnen leiden tot een extra mat i -
g ingsef fectvan 50 min . in 1979oplopend tot structureel 100 min . in 1981. 

c. Matiging van arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel 
De afwijkende ui tkomst van de mat ig ing van de salarissen van het over-

heidspersoneel zal worden opgevangen door aanvul lende maatregelen in 
diezelfde sector, conform de mededel ingen ter zake van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken aan deTweede Kamer. 

d. Nader uit te werken maatregelen tot beperking van de groei van over-
drachtsuitgaven 

De confrontat ie van het in Bestek '81 vastgelegde t i jdpad van de maatre-
gelen tot beperking van de ui tgavengroei van de overdrachten met de be-
oogde matigingseffecten als gevolg van de hiervoor voorgestelde aanvul-
lende maatregelen leidt tot de gevolgtrekking dat nadere voorstel len zullen 
moeten worden gedaan om te komen tot beperking van de ui tgavenontwik-
keling in de jaren 1980 en 1981. Met het oog daarop heeft het kabinet beslo-
ten dat op korte termi jn een aantal concrete maatregelen zal worden uitge-
werkt. Het kabinet streeft ernaar op deze punten nog in 1979 voorstel len aan 
het par lement voor te leggen, zodat de te treffen maatregelen nog in 1980 en 
1981 tot beperking van de ui tgavengroei kunnen leiden. 

De voorstel len die op korte termi jn moeten worden ui tgewerkt beogen 
eveneens in eerste aanleg een beperking van het onvr i jwi l l ige beroep op so-
ciale zekerheid. 
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Deze nader uit te werken voorstellen zullen bij effectuering in de jaren 
1980 en 1981 kunnen leiden tot een beperking van het beroep op regelingen 
van sociale zekerheid en tot een matiging van de uitgavengroei in de publie-
ke sector. Hierdoor zal de in 1980 en 1981 beoogde ombuiging van de uitga-
venontwikkeling kunnen worden gerealiseerd. 

3.2. Maatregelen in de sfeer van de rijksbegroting 

De ombuigingsmaatregelen op de rijksbegroting vereisen voor het meren-
deel geen nadere wettelijke regeling, maar zijn geëffectueerd door aanpas-
sing van de begroting voor 1979 en de daarop aansluitende meerjarenra-
mingen. In het kader van de uitvoering van de begroting wordt de realise-
ring verder bewaakt. Voor zover wijziging van de onderliggende, uitgaven-
bepalende regelingen noodzakelijk is zal deze op korte termijn aan de Kamer 
worden voorgelegd. Hierbij is met name te denken aan de wijziging van de 
kleuter- en lager onderwijswetgeving. Voor het overige zijn er inmiddels on-
der meer door de begrotingsbehandeling in de Kamer enkele wijzigingen 
ten opzichte van de in Bestek '81 opgenomen ramingen opgetreden. Over de 
compenserende maatregelen daarvoor zal bij de komende nota over de uit-
voering van de begroting 1979 (Voorjaarsnota), waarin ook de mutaties 
voortvloeiende uit de normale begrotingsuitvoering zullen worden opgeno-
men, verslag worden gedaan. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen op-
genomen. 

Wijziging in Bestek '81 (rijksbegroting in enge zin) (prijspeil Miljoenennota 1979) 
(x min. gld.) 

1979 1980 1981 

— Wijziging bouwprogramma 1979 23 23 24 
— Niet te realiseren ombuiging bijdrage aan 

de landbouwhogeschool 3 6 
— Idem landbouwonderwijs 9 11 19 
— Niet doorgaan ombuiging Wet Lucht-

verontreiniging 6 — — 

Totaal 38 37 49 

3.3. Invulling van het gerichte beleid 

Het spreekt vanzelf dat ten behoeve van de centrale doelstelling van Be-
stek '81 met name een gericht actief arbeidsmarkt' en werkgelegenheidsbe-
leid noodzakelijk is. Daartoe zijn in de afgelopen maanden tal van activiteiten 
ontwikkeld, waarover de volksvertegenwoordiging regelmatig is geïnfor-
meerd. In breder verband gezien draagt dit beleid tevens bij tot een ver-
mindering van het beroep op sociale uitkeringen en daarmede tot het volu-
mebeleid. Zoals eerder vermeld zal op korte termijn een nota inzake het vo-
lumebeleid aan de Kamer worden aangeboden. Thans zal op een aantal pun-
ten van het gerichte beleid nadere informatie worden verstrekt. 

a. Driepartijenoverleg 
De overheid heeft met de sociale partners overleg gepleegd over het func-

tioneren van de arbeidsmarkt. Dit overleg heeft geleid tot het instellen van 
een (tripartite) werkgroep, die als taakstelling heeft het inventariseren van 
de knelpunten op de arbeidsmarkt en van de aangrijpingspunten voor het 
beleid van de overheid en/of de sociale partners. Er wordt naar gestreefd dat 
de werkgroep haar werkzaamheden op korte termijn zal afsluiten met een 
rapport, dat vervolgens kan worden besproken in het overleg tussen Rege-
ring en sociale partners op centraal niveau. 

Het zal zeer verheugend en van wezenlijke betekenis zijn, wanneer op ba-
sis van deze inventarisatie nadere oplossingen worden aangedragen voor 
de problemen op de arbeidsmarkt. 
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b. Verbetering arbeidsbemiddeling 
Extra gelden zijn uitgetrokken voor personeelsuitbreiding bij een aantal 

gewestelijke arbeidsbureaus (15 min.). 
Het ligt bovendien in het voornemen nog voor de zomer een adviesaan-

vraag te richten tot de Raad voor de Arbeidsmarkt met betrekking tot de 
grondslagen voor een nieuwe wet arbeidsvoorziening. Hoofdpunten daar-
van zullen zijn: 

- een zodanig nieuwe definiëring van het begrip arbeidsvoorziening, dat 
daaronder ook alle activiteiten vallen, die materieel als arbeidsbemiddeling 
moeten worden gezien; de invoering van een variabele taakstelling voor de 
overheid, op basis van objectieve criteria, te ontlenen aan discrepanties tus-
sen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 

- een nadere regeling van het recht op en de plicht tot benutting van de 
openbare arbeidsvoorziening (inschrijfplichten vacaturemelding, alsmede 
een andere uitwerking van het begrip «passende arbeid»); 

- organisatorische opzet van de openbare arbeidsvoorziening en van de 
adviesfuncties; 

- de regeling van maatregelen ter zake van her-, om- en bijscholing en 
van maatregelen voor de arbeidsvoorziening van gehandicapten; 

c. Arbeidsvoorzieningsmaatregelen 
Dit jaar is een aanvang gemaakt met het zgn. taakstellend beleid ten be-

hoeve van de verdeling en aanwending van (structurele en conjuncturele) 
middelen die voor toepassing van de verschillende arbeidsvoorzienings-
maatregelen ter beschikking staan. Daarbij wordt beoogd om binnen het ka-
der van landelijke norm- en doelstellingen meer dan tot dusver de relatieve 
werkloosheidsdruk in de regio tot uiting te brengen in de toewijzing van de 
middelen. Dit heeft tevens als voordeel dat er meer ruimte is voor gedecen-
traliseerde afstemming (onder meer in overleg met de sociale partners) bij 
de keuze voor (nadruk op) bepaalde maatregelen in een specifieke regionale 
situatie. 

Bovendien is - in aanvulling op het taakstellend beleid - gestart met een 
meer methodische beleidsevaluatie van het totale pakket aan arbeidsvoor-
zieningsmaatregelen. Het effect van een maatregel op (een) de (deel)ar-
beidsmarkt wordt gekoppeld aan een analyse van die arbeidsmarkt. De uit-
komsten van deze evalutatie zijn uiteraard medebepalend bij het ontwikke-
len van een toekomstig beleid. 

Voorde verdeling van de voor 1979 beschikbare middelen moge worden 
verwezen naar de de tabel aan het slot van deze paragraaf. Maatregelen ge-
richt op scholing en plaatsingsbevordering vallen onder het taakstellend be-
leid. Daarenboven is voor maatregelen ter vermindering van het arbeidsaan-
bod 150 min. beschikbaar (gedacht wordt aan maatregelen in de sfeer van 
vervroegde uittreding, deeltijdarbeid en arbeidsplaatsovereenkomsten). 

In het kader van het aanvullend beleid zijn uit de beschikbare reserve ad 
155 min. diverse beleidsmaatregelen getroffen. Hierbij gaat het met name 
om het experiment vervroegde bezetting toekomstige arbeidsplaatsen, ex-
tra arbeidsplaatsen in het onderwijs, extra arbeidsplaatsen voor jeugdigen 
in Züid-Limburg en het Noorden des Lands, een experiment in overleg met 
het NVV-jogerencontact, het sociaal cultureel werk, steun aan individuele 
bedrijven in Limburg en het Noorden en het sectorbeleid. 

Ter toelichting op het zgn. plan Albeda/Gardeniers kan worden opgemerkt 
dat het daarbij gaat om een experiment, waarbij toekomstige arbeidsplaat-
sen in de kwartaire sector vervroegd zullen worden bezet door langdurig 
werklozen, met name jongeren. De personeelskosten die met de vervroegde 
vervulling van deze toekomstige arbeidsplaatsen zijn gemoeid zullen ten 
laste komen van deze reserve en van de middelen die vrijkomen door bespa-
ring op sociale uitkeringen. Op basis van daartoe door gemeenten en instel-
lingen opgegeven wensen wordt thans een inventarisatie gemaakt van de in 
aanmerking komende arbeidsplaatsen die zijn voorzien in de meerjarencij-
fers van 1980 en 1981. 
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In dit verband verdient ook nog vermelding dat in het kader van de arbeids-
plaatsverbetering voor 1979 60 min. beschikbaar is. De algemene regeling 
Daarnaast worden in het kader van de Perspectievennota Zuid-Limburg 
eveneens gelden ten behoeve van 500 extra arbeidsplaatsen voor jeugdige 
werklozen beschikbaar gesteld. 

In dit verband verdient ook nog vermelding dat in het kader van de arbeid-
splaatsverbetering voor 1979 60 min. beschikbaar is. De algemene regeling 
- die eind 1978 is gepubliceerd - is tot stand gekomen in overleg met de 
Centrale begeleidingscommissie arbeidsplaatsverbetering, waarin ook de 
sociale partners zitting hebben. De regeling 1979 richt zich voor wat betreft 
de materiële aspecten vooral op het voorkomen of beperken van door het 
produktieproces veroorzaakt schadelijk geluid. Daarnaast worden onder 
meer maatregelen gesubsidieerd die betrekking hebben op vorming ten be-
hoeve van functieverbetering en op bestrijding van monotonie bij het werk. 
De belangstelling voor deze regelingen is bijzonder groot. 

d. Stimulering bedrijfsleven 
Op korte termijn kan een nota over het te voeren sectorbeleid worden te-

gemoet gezien. Hierop behoeft in dit kader thans niet te worden vooruitgelo-
pen. Ten behoeve van de steun aan individuele bedrijven is 115 min. be-
schikbaar gesteld, waarvan 40 min. voor bedrijven in Limburg en het 
Noorden des lands. 

In het kader van de bevordering van de export is besloten tot voortzetting 
van het matchingfonds met een comitteringsruimte van 100 min. en zullen 
gebundelde exportinitiatieven en zogenaamde turnkeyprojecten gesteund 
kunnen worden. 

Ten einde een investeringsstimulans in de zeescheepvaart te bewerkstelli-
gen is per 1 juli 1978, naast de bepalingen die aangaande de zeescheepvaart 
in de Wet Investeringsrekening zijn opgenomen, de lnvesteringspremierege-
ling 1978 van kracht geworden. In het aanvullend programma is hiervoor 
25 min. beschikbaar gesteld. 

Voorts zal naar verwachting in de eerste helft van april het wetsontwerp 
inzake de stimulansen voor energiebesparende en milieuverbeterende in-
vesteringen in het kader van de Wet investeringsrekening bij de Kamer wor-
den ingediend. 

e. Energiebesparingsmaatregelen 
Van het bedrag ad 270 min. voor energiebesparende maatregelen wordt 

het grootste gedeelte besteed voor de uitvoering van het Nationaal Isolatie-
programma (NIP). Het subsidiepercentage in de Beschikking geldelijke 
steun warmte-isolatie is hiervoor verhoogd tot 40%, bij een subsidiabel 
maximum van f4000. Het aantal subsidieaanvragen ligt momenteel opeen 
gemiddelde van ca. 20000 per maand. Naast de gelden voorde uitvoering 
van het NIP is uit de f 270 min. een bedrag van f 5 min. beschikbaar voor de 
isolatie van overheidsgebouwen, een bedrag van f 16,5 min. voor stadsver-
warming, en een bedrag van f3,5 min. voor isolatie van gebouwen van non-
profit organisaties. 

Uiteen aanvullend programma 1979 is voorts nog 22 min. gereserveerd 
voor intensivering van het energiebeleid (o.m. bevordering kolenactiviteiten, 
kosten maatschappelijke discussie kernenergie). 

f. Stadsvernieuwing/riolering 
Een additioneel bedrag van f 75 min. is in 1979 voor stadsvernieuwing uit-

getrokken. De hoge prioriteit van de stadsvernieuwing binnen het totaal van 
de uitgaven van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is daardoor nog 
eens extra benadrukt. 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat ten behoeve van de aanleg en 
sanering van rioleringswerken uit het gericht programma 1979 f 30 min. aan 
de begroting van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is toegevoegd. 
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Voor 1979 beschikbare middelen (x f 1 min.) 

Structurele Gericht Structuur- Totaal Taakstellend 
begroting programma nota beleid 

1979 

1. Centra voor vakopleiding 59 20,4 - 79,4 79,4 
2. SOB-regeling 11 15,7 40 66,7 66,7 
3. Studiekostenregeling 5 3,0 - 8,0 8,0 
4. Verplaatsingskostenregeling 2 - 3 4,8 4,8 
5. Loonkostensubsidieregeling jeugdigen - 19,9 - 19,9 19,9 
6. 30% loonkostensubsidieregeling — 6,6 25 31,6 31,6 
7. Regionale ontwikkeling 2 - - 2 -
8. Sociale paragraaf - - 75 75 -
9. Onderwijs aan 16—18 jarigen - 15 — 15 -
10. Stimuleringsregeling part. leerplicht - 25 - 25 -
11. Donatie leerlingwezen — 35 — 35 -
12. Regeling langdurig werklozen - 59,6 - 59,6 59,6 
13. TAP - 56,4 - 56,4 56,4 
14. Regie — 25 — 25 -
15. E, Interim, Vrouwenregeling' - 168,6 - 168,6 168,6 

Totaal 79 450 143 672 495 

1 Inmiddels gebundeld in WV-regelingen. 

3.4. Inkomenspolitiek kader 

Zoals in Bestek '81 is uiteengezet vormt het te voeren inkomensbeleid een 
wezenlijk onderdeel van het sociaal-economisch beleid op korte en middel-
lange termijn. Tevens is daarin tot uitdrukking gebracht hoe nauw de sa-
menhang is tussen behoud van de bestaande werkgelegenheid respectieve-
lijk een geleidelijke uitbreiding van arbeidsplaatsen enerzijds en beheersing 
van de inkomensontwikkeling anderzijds. Beide elementen vormen essen-
tiële onderdelen van het streven naar een meer evenwichtige economische 
ontwikkeling. 

Bij een algemene inkomensmatiging vormt een zo rechtvaardig mogelijke 
verdeling van lasten een uitgangspunt. Dit inkomenspolitieke uitgangspunt 
is geconcretiseerd in de koopkrachthandhaving voor de lagere inkomens-
groepen in de actieve en de niet-actieve sfeer tot een niveau dat overeen-
komt met dat van de modale werknemer. Met de inachtneming van deze 
voorwaarden streeft het kabinet naar een integraal inkomensbeleid geba-
seerd op de onderscheiden verantwoordelijkheden van de sociale partners 
en de overheid, met behoud van de noodzakelijke samenhang en consisten-
tie. Ten einde een zodanig beleid tot verdere ontwikkeling te brengen heeft 
het kabinet het voornemen de totstandkoming van een raamwet op de inko-
mensvorming te bevorderen. De in Bestek '81 reeds aangekondigde advies-
aanvrage aan de SER over deze raamwet zal op korte termijn uitgaan. 

Tegen de achtergrond van de in Bestek '81 geformuleerde uitgangspunten 
voor het inkomensbeleid wordt onderstaand op basis van een voorlopige ra-
ming omtrent de loonontwikkeling voor het jaar 1979 een beeld gegeven 
van de mutaties in het reëel vrij beschikbaar inkomen van enkele inkomens-
categorieën. 
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Mutaties reëel vrij beschikbaar inkomen ten opzichte van 1978, excl. incidenteel 

Werknemers in bedrijven 

Minimumloon 1(5 
Even meer dan minimumloon 1,5 
Modaal inkomen 1 
2x modaal inkomen _fj,5 a 0 
4x modaal inkomen _o,5 a 0 

Ambtenaren 

Modaal inkomen 1 
2x modaal _0,5 
4x modaal - 1 

Sociale uitkeringen (gehuwd zonder kinderen) 

AOW 0,5 
WAO-iets boven minimum 0,3 
WAO-modaal 0,6 
WAO-maximaal _0,2 

Uit bovenstaande percentages blijkt dat de doelstelling van koopkracht-
handhaving tot en met het «modale» inkomensniveau wordt gerealiseerd.Ten 
aanzien van de ambtenarensalarissen is rekening gehouden met de beslis-
sing van de Minister van Binnenlandse Zaken omtrent de halfjaarlijkse kor-
tingen op de trend. De uitkomst van de ambtenaren met hogere inkomens 
wordt in belangrijke mate bepaald door de aftopping van de prijscompensa-
tie bij een inkomen van f 45 000. Met betrekking tot de inkomensontwikkeling 
van de ontvangers van sociale uitkeringen is - naast de gedifferentieerde 
korting per 1 januari 1979 - gerekend meteen korting per 1 juli van 0,5%. 

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

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15081, nr. 28 16 


