
80ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 125 leden, te we-
ten: 
Aarts, Abma, Albers, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, B. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
Van den Bergh, Beumer, Blaauw, H. A. 
de Boer, J. J. P. de Boer, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Braks, Bre-
men, Brinkhorst, Castricum, G. M. P. 
Cornelissen, PAM Cornelissen, Cou-
prie, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam, 
Dankert, Dees, Deetman, Dijkman, 
Van Dis, Dolman, Drenth, Duinker, 
Engwirda, Van Erp, Evenhuis, Even-
huis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Geurtsen, Ginjaar-
Maas, De Graaf, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, De Hamer, Hart-
meijer, Van der Hek, Hennekam, Her-
mans, Hermsen, Van Houwelingen, 
Jabaaij, Jacobse, Jansen, Joekes, Ke-
ja, Knol, Kolthoff, Kombrink, Konings, 
Korte-van Hemel, De Korte, Kosto, 
Lambers-Hacquebard, Langedijk-de 
Jong, Lansink, Lauxtermann, Van Leij-
enhorst, Lubbers, Mommersteeg, 
Moor, Müller-van Ast, Nijhof, Nijpels, 
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Pop-
pe, Portheine, Pronk, Rienks, Rietkerk, 
Roethof, Van Rooijen, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schakel, Scherpenhuizen, Schol-
ten, Van der Spek, Spieker, Stemer-
dink, Stoffelen, Terlouw, Van Thijn, 
Tripels, Den Uyl, Vellenga, Van de Ven, 
Verbrugh, Verkerk-Terpstra, Vonde-
ling, Voogd, De Voogd, Voortman, B. 
de Vries, K. G. de Vries, Vrijlandt-Krij-
nen, Waalkens, Waltmans, Weijers, 
Wessel-Tuinstra, Wisselink, Wöltgens, 
Worrell, Wüthrich-van der Vlist en Van 
Zeil, 

en de heren De Ruiter, Minister van 
Justitie, Andriessen, Ministervan Fi-
nanciën, Albeda, Minister van Sociale 
Zaken en Brokx, Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Kleisterlee, wegens familieomstandig-
heden; 

Van der Gun, ook morgen, wegens in-
ternationale vergaderingen; 

Wüthrich-van der Vlist, De Graaf en 
Braams, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering, wegens andere 
verplichtingen; 

Bolkestein, Van Muiden en Epema-
Brugman, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen is een brief 
van de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, over de wij-
ziging van het besluit omroepbijdra-
gen (15 300-XVI, nr. 68). 

Deze brief, die al is gedrukt en rondge-
deeld, wordt voor kennisgeving aan-
genomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Ministers van Economi-
sche Zaken en van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, ten geleide 
van het jaarverslag Wet selectieve in-
vesteringsregeling 1978. 

Deze brief, die niet zal worden gedrukt, 
wordt voor kennisgeving aangeno-
men; het verslag ligt op de griffie ter 
inzage. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van deze vergadering daar-
tegen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met 
deze voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Bepalingen met betrek 
king tot huur en verhuur van woon-
ruimte(14 249). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Eindelijk is het er dan 
toch van gekomen dat het wets-
ontwerp dat in 1974 reeds in de Huur-
en subsidienota werd aangekondigd 
hier rijp voor plenaire behandeling is. 
Wij zijn nu dichter in de buurt geko-
men van één huursysteem voor het 
gehele land. Het wetsontwerp is een 
stap in de richting van een sociaal 
huurrecht. De behandeling van dit ont-
werp, zoals dit nu na drie nota's van 
wijzigingen voor ons ligt, is een belang-
rijke stap in de goede richting. De 
ontstaansgeschiedenis van dit wets-
ontwerp is een uitstekend voorbeeld 
van de wijze waarop een vruchtbare 
gedachtenwisseling tussen Regering, 
parlement en samenleving van een in 
de aanvang wat krakkemikkig wets-
ontwerp toch nog iets redelijks terecht 
kan brengen. 

Wij willen nogmaals benadrukken 
dat wij grote waardering hebben voor 
de opstelling van de Minister van Jus-
titie in dezen, al is dat redelijke resul-
taat dan helaas ondanks die wat lange 
voorgeschiedenis pas in de laatste 
maanden in zicht gekomen. Toch zijn 
wij ondanks de zeer wezenlijke tege-
moetkomingen aan onze verlangens 
toch nog niet geheel tevreden. Vele 
belangrijke zaken met betrekking tot 
het sociaal woonrecht blijven toch 
weer ongeregeld. 

Ik noem het voorbeeld van samenle-
vingsvormen buiten het huwelijk, de 
regeling voor de vergoeding van ver-
beteringskosten, die ontbreekt, en de 
afwezigheid van het wetsontwerp in-
zake het voorkeursrecht van de huur-
der, dat toch een integraal onderdeel 
van dat sociaal woonrecht is. Een 
tweede bezwaar is dat wij weer bezig 
zijn met het invoeren van nieuwe pro-
cedurevoorschriften voor slechts een 
deel van huur- en verhuur van onroe-
rend goed, maar waarbij wij de rege-
ling van een ander onderdeel, waar-
voor ook een versterking van de posi-
tie van de huurder in onze ogen ge-
wenst is (de bedrijfsruimte), onge-
moeid laten. 
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Mag ik aannemen dat hier vanuit de 

wens om ook voor leken het recht 
enigszins toegankelijk te houden op 
korte termijn voorstellen tegemoet 
kunnen zien? De Minister-President 
heeft recent een door ons allang be-
pleite wijziging voorgesteld. Die wens 
is zelfs recentelijk door de gehele Ka-
mer uitgesproken; wij waren daarvan 
al wat langer overtuigd. Onzes inziens 
zou meteen een procedurele gelijk-
schakeling voor bedrijfsruimte plaats 
dienen te vinden. 

De considerans van het wets-
ontwerp bevat twee elementen: aan-
passing van wetgeving wegens het 
buiten werking stellen van de Huurwet 
en versterking van de positie van de 
huurder. De afschaffing van de Huur-
wet heeft een lange historie. De Huur-
wet, tot stand gekomen als noodwet-
geving werd door velen in de zestiger 
jaren als een Fremdkörper in ons civiel 
recht beschouwd. Een vreemd ele-
ment, dat de contractsvrijheid van par-
tijen doorbrak en dat, zodra de acute 
noodzaak van overheidsingrijpen op 
grond van de schaarste aan woon-
ruimte taande, afgeschaft diende te 
worden, waarna in principe de con-
tractsvrijheid hersteld zou moeten 
worden en ook de overheid ten aan-
zien van verdeling van woonruimte te-
rug zou moeten treden. Tegen deze 
gedachtengang bestonden en bestaan 
grote bezwaren. Ik wil de drie voor-
naamste noemen. 

De woningmarkt bestaat uit zoveel 
deelmarkten, zowel regionaal als qua 
aard en qua inkomen en prijzen van 
vragers en aanbod, waarbij delen van 
die markt ook nog onderling afhanke-
lijk zijn, dat wij naar alle waarschijnlijk-
heid nooit een volledige kwantitatieve 
en kwalitatieve verzadiging in alle seg-
menten zullen krijgen, althans niet bin-
nen de grenzen van een aanvaardbaar 
ruimtelijk beleid en zeker niet in het ka-
der van een doelmatige besteding van 
overheidsmiddelen. Deze redenering 
is niet nieuw en in de Huur- en subsi-
dienota zijn daar ook al consequenties 
aan verbonden, met name voor dat 
deel van de marktwaar lagere inko-
mens op aangewezen zijn door duur-
zame maatregelen ten aanzien van 
prijsvorming en ook ten aanzien van 
regulering van contracten voor te stel-
len. 

Ook in recent overleg met de Rege-
ring is gebleken dat de Staatssecre-
taris van VRO bereid is om ook op het 
terrein van de verdeling van die 
schaarse ruimte duurzame overheids-
bemoeienis te accepteren. Over de ef-
fectiviteit van de door hem geuite ge-

dachte komen wi j naar ik hoop nog bij 
een andere gelegenheid te spreken. 

Een tweede bezwaar is het volgen-
de. In onze ogen dient het woonrecht 
te worden beschouwd als een sociaal 
grondrecht. Daarom is de contracts-
vrijheid, waarbij een sterke partij zijn 
wederparti j onereuze bedingen kan 
opleggen en in wezen daarmee de ef-
fectieve voldoening aan deze elemen-
taire levensbehoefte kan frustreren, 
ongewenst. 

Ik weet dat ik het begrip 'sociaal 
grondrecht' enigszins oneigenlijk ge-
bruik. Er is in deze situatie in wezen 
geen direct recht dat de burger van de 
overheid kan afdwingen, maar wel een 
indirect; immers, de staat heeft zich 
verplicht om te zorgen - wi j hebben 
dat in vele verdragen vastgelegd -
voor adequate huisvesting voor een 
ieder. De mogelijkheid om dat ook bin-
nen aanvaardbare financiële grenzen 
te doen, moet dan niet gefrustreerd 
kunnen worden door eigenaren van 
panden die alleen op grond van hun 
eigendom allerlei rechten geldend 
kunnen maken en zo bij voorbeeld het 
aandeel van huurwoningen in het to-
taal wezenlijk kunnen aantasten . Ik 
kom op dit punt terug bij onze bezwa-
ren tegen handhaving van het eigen 
gebruik als grond voor ontruiming. 

Een derde bezwaar dat wi j tegen de 
genoemde gedachtengang hebben, is 
dat naar onze mening woonruimte 
welke mensen bewonen meer is dan 
alleen de bouwkundige verschijnings-
vorm. Ik zeg wel 'onze mening', maar 
langzamerhand heb ik het gevoel dat 
dit een vrij algemeen aanvaarde me-
ning is. De woning en woonomgeving 
hebben voor vele mensen een grote 
affectieve waarde; de mensen zijn 
veelal sociaal verweven met hun 
buurt, zelfs zodanig dat de fysieke mo-
gelijkheid om voort te leven, bij voor-
beeld bij bejaarden door wijziging van 
de woonomgeving in het gedrang kan 
komen. Daarom hebben wi j ons zo ge-
stoord aan de passage in de memorie 
van antwoord waarin wel gesugge-
reerd werd dat bij een beroep op drin-
gend eigen gebruik door jeugdigen be-
jaarden maar beter naar een bejaar-
denhuis kunnen vertrekken om plaats 
te maken voor een jonger gezin. 

Gelukkig is dit punt in de latere stuk-
kenwisseling wel enigszins nader ge-
preciseerd. Juist vanuit die emotionele 
binding die het wonen nu eenmaal 
met zich brengt, menen wij dat uiterste 
behoedzaamheid geboden is bij het 
creëren van mogelijkheden om dit ge-
bruiksrecht te doorbreken ten behoeve 
van een eigendomsrecht. Immers, het 
vermogensrecht - de eigendom van 
een onroerend goed - is een over-
draagbare zaak. 

De eigenaar kan zich onder afstoot 
van het ene pand veroorloven een an-
der daarvoor in de plaats te verwer-
ven. De huurder kan zich door de soci-
ale factoren die juist zo'n wezenlijk ele-
ment voor hem kunnen zijn, zijn ge-
bruiksrecht niet zo maar elders ver-
werven. Daarnaast speelt dan echter 
ook nog, dat de huurder vaak de eco-
nomisch zwakste partij zal zijn en bij-
gevolg geen keuze heeft in de koop-
sector, terwijl bij een toenemende 
overgang van huurwoningen naar ei-
gen gebruik de effecten op de woning-
markt ook een beperking van zijn keu-
ze betekenen. 

Mijnheer de Voorzitter! Na deze in-
leidende opmerkingen waarin ik heb 
pogen aan.te geven waarom mijn frac-
tie zo'n grote waarde hecht aan de uit-
bouw van het sociale woonrecht, terug 
naar de considerans van het ontwerp. 
Afschaffing van de Huurwet gekop-
peld aan een betere bescherming van 
de huurder. Zoals ik in mijn inleidende 
opmerkingen al aangaf, hebben wi j 
enige kritische kanttekeningen te ma-
ken bij de gedachte achter de afschaf-
f ing. Toch kunnen wij er van harte mee 
akkoord gaan dat er één landelijk 
systeem komt van bepalingen met be-
trekking tot huur en verhuur van 
woonruimte, mits dat dan ook, zoals in 
de considerans staat, gepaard gaat 
met een versterking van de positie van 
de huurder. Wat is daar nu van terecht 
gekomen in dit ontwerp? Komt er één 
systeem in het hele land via deze be-
palingen? 

In formele zin wel, maar de Regering 
creëert tegelijk weer een nieuwe onge-
lijkheid in materiële zin door in de ge-
va Hen van dringend ei gen gebruik te 
verwijzen naar een toetsing aan de si-
tuatie op de woningmarkt. Zo zal, vre-
zen wi j , toch weer een situatie ont-
staan, waarin de interpretatie van het-
zelfde artikel voor verschillende delen 
van het land tot volstrekt andere uit-
komsten kan leiden. 

Overigens delen wij de mening van 
de Stichtings Ombudsman dat de ar-
gumenten van de Regering in deze ook 
precies tot de omgekeerde conclusie 
kunnen leiden, nl. dat, daar waar 
woonruimte genoeg voorhanden is, 
nooit ontruimd kan worden op grond 
van het dringend eigen gebruik. Eén 
zaak staat dan wel als een paal hoven 
water: op deze manier wordt formeel 
wel aan de considerans (eenheid van 
recht) voldaan door afschaffing van de 
Huurwet maar materieel zeker niet. AI-
leen daarom zal (maar ik zal hierop bij 
de artikelsgewijze behandeling terug-
komen) deze ontruimingsgrond, 'drin-
gend eigen gebruik', geschrapt moe-
ten worden. 
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De tweede overweging in de consi-

derans is de versterking van de positie 
van de huurders. Is hieraan voldaan? 
In aanzienlijke delen van ons land 
waar de Huurwet niet meer van kracht 
is, is dit zeker het geval. In andere de-
len is dit naar onze mening niet het ge-
val. Ik noem wederom het voorbeeld 
van de ontruimingsgronden. Zowel de 
groep ten behoeve van wie het drin-
gend eigen gebruik gevorderd kan 
worden (ikzou bijna zeggen: de 
'grootfamilie') als de vereisten die aan 
de vervangende woonruimte zijn 
gesteld, betekenen een verzwakking 
van de positie van de huurder. 

Over de wenselijkheid van de nieuw 
gekozen formulering van 'wanpresta-
tie' bestaat bij mij enige aarzeling. De 
formulering in de Huurwet lijkt ons 
toch restrictiever. Ook de ontruiming 
ter verwezenlijking van een bestem-
mingsplan lijkt mij een verzwakking 
van de positie van de huurder, verge-
leken bij het wettelijk voorschrift of 
een beschikking van overheidswege, 
zoals ze in de Huurwet voorkomen. 
Geven bestemmingsplannen niet veelal 
visies op langere termijn op wenselijke 
ontwikkelingen? Derhalve kunnen be-
stemmingsplannen ook best op langere 
termijn gerealiseerd worden. 

Ik hoop dat wij op korte termijn weer 
een discussie kunnen hebben over de 
wet op de stadsvernieuwing. Ik wijs er 
in dit kader op dat bestemmingsplan-
nen geen uitvoeringsplannen zijn. Be-
tekent het toestaan van een ontrui-
ming, zonder afweging van de mate 
van dringendheid van de uitvoering 
van het bestemmingsplan, niet een 
enorme uitholling van het zeerterecht 
en tot onze vreugde gekozen limitatie-
ve stelsel? 

Mijnheer de Voorzitter! Dit zo over-
ziende, vragen wij ons af of het wets-
ontwerp aan die twee uitgangspunten 
van de beweegreden voldoet, althans 
voor die delen van het land waar tot op 
heden de Huurwet van kracht was. 

De centrale vraag bij de beoordeling 
van het wetsontwerp is voor ons hoe 
men moet beoordelen de beschikkings-
macht die voortvloeit uit de eigendom 
en de prerogatieven die men daaraan 
kan ontlenen. Voor onze fractie is het al-
tijd weer merkwaardig te moeten con-
stateren dat degenen die aan de eigen-
dom en andere zakelijke rechten een 
sterke werking wensen toe te kennen, 
ineens niet thuis geven als het gaat om 
gebruiksrechten, met name om het 
huurrecht, dat als kwalitatief recht sterk 
zakelijke elementen bevat. 

Degenen die volledige schadeloos-
stelling bij onteigening wil len, zien wij 
hier dan niet pleiten voor volledig her-
stel in inkomens- en vermogenspositie 
van de huurder die gedwongen wordt 
zijn woning te ontruimen, terwijl juist 
hier niet eens een recht ten algemene 
nutte wordt uitgeoefend, of sprake is 
van een inbreuk op een recht ten alge-
mene nutte, maar een nuttig gebruik 
wordt gemaakt van het onroerend 
goed, als men er ten minste van uit-
gaat dat het huurrecht metterdaad 
wordt uigeoefend. Dit nuttig gebruik 
kunnen wij niet alom constateren van 
eigenaren die onteigend worden, gelet 
op de vele langdurige leegstand van 
fabrieksgebouwen. Staatssecretaris 
Brokx heeft hierover in de ontwerp-
leegstandswet enige opmerkingen ge-
maakt. 

Het zal de bewindslieden niet verba-
zen dat wij in feite geen aanleiding 
zien om de verregaande beschikkings-
macht automatisch aan de eigendom 
te koppelen. Wij zijn veeleer geneigd 
het gebruiksrecht van de bewoner te 
laten prevaleren. Wij menen dat de rang-
orde tussen de zakelijke rechten en de 
persoonlijke rechten in wezen achter-
haald is. Uit die gezichtshoek wil ik een 
aantal onderdelen van het wetsontwerp 
langslopen. 

Voordat ik dat doe, wil ik ingaan op 
de werkingssfeer van het ontwerp. In 
het afgelopen weekeinde bereikte ons 
een commentaar van de Federatie 
voor Bejaardenbeleid. Daarbij werd 
gewezen op problemen, die, voor zo-
ver ik weet, bij ons niet eerder gesig-
naleerd waren. Er werd ook gevraagd, 
of de contracten voor serviceflats en 
aanleunwoningen onder deze wet val-
len. Het lijkt mij een vanzelfsprekende 
zaak dat de andere elementen van die 
contracten in wezen geabsorbeerd 
worden door het huurrecht, dus dat de 
bescherming hierbij ook van kracht zal 
zijn en dat de ontruiming op de nauw 
omschreven gronden van artikel 1623e 
van het ontwerp zou moeten kunnen 
plaatsvinden. 

In vele contracten blijken echter de 
normale civielrechtelijke regelingen 
voor beëindiging van de huur en de 
verhuur te zijn uitgesloten. Als wij 
spreken over een groep die niet tot de 
meest weerbare in onze samenleving 
behoort, moeten wi j ten aanzien nier-
van duidelijkheid verkrijgen. Het lijkt 
ons absoluut ongewenst dat juist met 
hen zo maar kan worden geschoven 
en dat bij voorbeeld het huurrecht 
door de overlevenden niet zou kunnen 
worden voortgezet. Daarom hopen wij 

dat de Regering hierin de broodnodige 
duidelijkheid kan verschaffen. 

De bestaande onduidelijkheid is 
minstens zo fataal als de 'slip of the 
pen' in de memorie van antwoord. 
Daar kwam in ieder geval nog een 
rechter ter toetsing van de afweging 
aan te pas. Hierbij hebben wij met con-
tracten te maken die helaas nog zelden 
aan een rechterlijke toetsing worden 
onderworpen. 

Het volgende punt betreft ook de 
werkingssfeer en in dit geval meer 
de ontwijkingssfeer van het wets-
ontwerp. De bepalingen van de wet 
waarbij de dwingende inschakeling 
van de rechter bij ontbinding geregeld 
is kunnen in die gevallen waarin het 
gebruik naar de aard van korte duur is, 
via ingenieuze constructies worden 
ontweken. Dit is een moeilijke zin, 
maar de strekking zal in ieder geval 
wel duidelijk zijn. 

De heerVerbrugh (GPV): Kan de toon 
niet een beetje joyeuzer zijn? Ik ben 
van mevrouw Salomons gewend, dat 
het wat leuker gaat. Dan valt de klem-
toon eens goed en hoor je het ook be-
ter. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben hier niet aange-
steld voor entertainment van mijn me-
deleden en zeker niet op deze tijd in de 
ochtend! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had het 
over gebruik van korte duur. Ik zal de 
lange duur van mijn speech niet nog 
meer verergeren door de toonzetting. 
Ik vrees echter, dat ik soms een och-
tendhumeur heb. 

Ik hoop dat ik het gebruik naar de 
aard van korte duur iets te zwartgallig 
zie. Begrijpen wi j goed, dat het alleen 
over de typische gevallen gaat van zo-
merhuisjes en dergelijke? Indien dat 
het geval is, ben ik gerustgesteld en zie 
ik in de desbetreffende bepaling geen 
mogelijkheid tot ontwijking van de al-
gemene bescherming tegen de ontrui-
ming. Mochten er onduidelijkheden 
zijn, dan hoor ik dat wel. 

Het lijkt mij zeer ongewenst dat ont-
wijkingsmogelijkheden door allerlei 
constructies, hetzij op korte duur, het-
zij bij het aangaan van een overeen-
komst voor bepaalde termijn, gehan-
teerd zullen worden. Wij zijn er met na-
me bevreesd voor, dat de ontwijkings-
mogelijkheden en zelfs de ontwijkings-
drang zullen ontstaan. Het positieve 
punt van het wetsontwerp is, dat hier-
mee voor het hele land een enigszins 
rigide regime en een betere bescher-
ming van de huren voor belangrijke 
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delen worden ingevoerd. Men zal ove-
rigens altijd proberen weer aan de be-
lemmerende bepalingen te ontkomen 
aan de hand van de gaten in de wet. 

Wij hebben met name ten aanzien 
van de bepaling, waarin wordt verwe-
zen naar het gebruik, dat naar zijn aard 
van korte duur is, angst dat met name 
bij onderhuur constructies kunnen 
worden gecreëerd, waardoor voor de 
onderhuurder de normale beroepsmo-
gelijkheden tegen ontruiming ontdo-
ken kunnen worden. Het lijkt mij dat 
het stellig niet de bedoeling zal zijn 
van de Regering enerzijds de positie 
van de onderhuurder te versterken in 
dit wetsontwerp en anderzijds de mo-
gelijkheden tot ondermijning erbij te 
creëren. Wij horen graag de reactie 
van de bewindsman. 

Wij hebben het gevoelen dat een 
verdergaande mogelijkheid van sanc-
tie tegen het oneigenlijk gebruik van 
deze bepaling, dan nu in het systeem 
zit, wel gewenst is. Als de huurder niet 
akkoord gaat, moet hij naar de rechter 
kunnen lopen. De rechter moet dan op 
dat moment toetsen of de ontrui-
mingsgrond terecht wordt aange-
voerd. Later kan blijken dat dit chica-
neus het geval is geweest. 

Mijn fractie is van mening dat dit 
voorkomen moet worden. De creativi-
teit in het vinden van uitwegen om iets 
extra's te verdienen kent geen gren-
zen. Het risico van een financieel lid op 
de neus kan dan vaak zeer remmend 
werken. 

Ik wil nu iets zeggen over de positie 
van de huurder bij opzegging in dit 
ontwerp. Uitgangspunt voor ons is dat 
woonruimte in wezen geen handels-
waar behoort te zijn en dat degene 
die investeert in huizen er rekening 
mee dient te houden dat de panden 
niet zomaar vrij van het huurrecht ver-
vreemd kunnen worden. Wij hebben 
helaas recent weer kennis kunnen ne-
men van een aantal excessieve geval-
len van speculatie in bewoonde wo-
ningen. Ik heb hier zelf nog - de heer 
Brokx zat toen ook achter de tafel - ge-
sproken over de affaire rond de wonin-
gen van het Mijnwerkerspensioen-
fonds. 

Centraal probleem is steeds weer 
dat de zaak via tussenpersonen wordt 
afgestoten aan particulieren tegen 
meer dan beleggingswaarde. Aan hen 
wordt het dan overgelaten om het var-
kentje te wassen, namelijk de zittende 
bewoners er met een beroep op drin-
gend eigen gebruik uit te krijgen. De 
bewoners zitten dan vanaf het eerste 
moment van de overdracht in de zenu 
wen. Zelfs als de ontruimingsvorde-

ring in eerste instantie niet wordt toe-
gewezen, is hun woongenot zodanig 
verstoord dat zij op den duur zelfs ei-
gener beweging vaak verdwijnen. 

Wij beseffen dat ook de Regering 
poogt hiertegen een dam op te wer-
pen. Wij waarderen het dat uiteindelijk 
toch de weg is gevolgd van een limita-
tief stelsel van ontruimingsgronden. 
Wij houden echter fundamentele be-
zwaren tegen de mogelijkheid van ont-
ruiming vanwege dringend eigen ge-
bruik. Deze bezwaren zijn gelegen in 
onze waardering van het kwalitatieve 
aspect van het huurrecht als theoreti-
sche grondslag. Zij worden echterte-
vens ingegeven door de overtuiging 
dat wij zolang deze regeling blijft be-
staan, geen behoorlijke maatregelen 
tegen die speculatieve huizenhandel 
zullen kunnen nemen. 

De Regering meent dat door een ter-
mijnstelling van drie jaar, alvorens 
ontruimd mag worden, de aankoop 
van bewoonde panden zal kunnen 
worden afgeremd. Het zal de Regering 
niet onbekend zijn dat thans reeds 
overbruggingskredieten voor die ter-
mijn door banken worden verleend. 
Een verstandig, of moet ik zeggen 
goed huisvader zal dan de etage ten 
behoeve van zijn zoon, die gaat stude-
ren, alvast kopen als zoonlief in de der-
de klas van het voortgezet onderwijs 
zit. Als het bejaarde echtpaar, dat die 
woning gedurende het gehele huwe-
lijk heeft bewoond, nog niet is overle-
den van de zenuwen na drie jaar, zal 
het naar het bejaardentehuis uit de 
memorie van antwoord moeten. Dan 
moeten wij nog maar hopen dat het 
een indicatiestelling krijgt, anders 
werkt ook deze uitweg niet. 

Wij menen dat dit geen aanvaardba-
re zaak is. Alleen de windhandel in on-
roerend goed is hiermee gediend. De 
heer Scholten zou mij dan kunnen te-
genwerpen dat het schrappen van de 
kring van gerechtigden naast de eige-
naar het probleem van de ontruiming 
oplost. Ik ben echter van mening dat 
dit een optisch voordeel is. Immers, de 
jurisprudentie rond de Huurwet, die 
ook die gehele kring van gerechtigden 
naast de eigenaar niet noemt of van de 
belanghebbenden wier belangen inge-
roepen kunnen worden, heeft het be-
grip 'eigen gebruik' zodanig opgerekt 
dat ook die groepen en soms zelfs 
werknemers in de picture kwamen. 

Door het hanteren van de oude 
huurwetformulering komen wi j in dit 
geval naar mijn mening niet verder. 
Wij menen dat het laten vallen van de-
ze grond het verstandigste is en wij 
hebben daartoe, mede namens de PPR 
en D'66, een amendement ingediend. 

Als nu duidelijk was dat dit amende-
ment de steun van de Kamer zou ver-
werven, zou ik een aanzienlijk deel van 
mijn verdere betoog kunnen laten val-
len. Ik zie de heer Scholten echter van 
'neen' schudden, dus zal ik maar door-
gaan. Ik ga er daarbij voor de overzich-
telijkheid van de behandeling van uit 
dat wi j met mijn somberste vermoe-
dens rekening moeten houden, name-
lijk dat de Kamer zal besluiten, het 
dringend eigen gebruikte handhaven. 

Ik moet enige kanttekeningen maken 
bij de bestaande tekst die hieraan is 
gekoppeld. Wij plaatsen enige vraag-
tekens bij de bescherming die de ter-
mijn van drie jaar biedt vanwege de 
huidige formulering. Graag verneem 
ik van de Minister wat de casuspositie 
is wanneer bij voorbeeld een heel 
complex dat wordt uitgepand - of 
waartoe men het oogmerk heef t -
wordt ingebracht in een BV of een 
maatschap en wanneer men deze ver-
volgens ontbindt. 

Naar mijn mening verkrijgt men dan 
onder algemene titel en is er dus geen 
beschermingstermijn van drie jaar 
voor het inzetten van de ontruimings-
vordering. Gezien de ervaringen die 
wij hebben opgedaan met het mis-. 
bruik van rechtspersonen lijkt mij dat 
een gevaarlijke zaak. Deze Minister 
van Justitie heeft hier kort geleden een 
zeer indrukwekkend exposé gegeven 
maatregelen die hij zich voorstelt te 
nemen tegen het misbruik van BV's. 
Het lijkt mij dat deze stimulans geens-
zinsis beoogd. 

Ik kom tot een volgend probleem-
punt. Uitgaande van de handhaving 
van de ontruimingsgrond 'dringend ei-
gen gebruik', zit dat probleem in de ge-
volgen voor de woonruimteverdeling. 
Die verdeling kan geheel worden ge-
frustreerd door het frequent ontruimen 
op grond van dringend eigen gebruik. 
Het is ons gebleken dat de rechter bij 
zijn afweging vaak niet kijkt of de wo-
ning passend is voor de vorderende 
partij. 

Het voormalige lid van deze Kamer, 
de heer Aantjes, heeft namens de vas-
te Commissie voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening eens vragen 
gesteld over een casus in Leiden, 
waarbij de rechter op verzoek van ei-
genaresse had ontruimd op grond van 
dringend eigen gebruiken de gemeen-
te vervolgens de woonvergunning 
weigerde. 

Wij zijn van mening dat het een pre-
alabele vraag dient te zijn of de eiser -
ik zeg dit bewust, omdat wij na ampele 
overwegingen een voorkeur voor een 
dagvaardingsprocedure hebben - vol-
gens het gemeentelijk woonruimtebe-
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leid in aanmerking komt voor bewo-
ning, zowel qua inkomen en leefver-
band als qua mate van woningbehoe-
vendheid in verhouding tot andere 
woningzoekenden. Om het gemeente-
lijk woonruimtebeleid niet te doorkrui-
sen, dient de rechter daartoe eerst een 
verklaring te krijgen dat die woning 
passend is voor de vorderende partij. 
Pas daarna dient de rechter toe te ko-
men aan de belangenafweging. Wij 
zijn daarbij van mening dat het hante-
ren van de eis van bevoegde onder-
huur bij de belangenafweging zal bete-
kenen dat de belangen van de onder-
huurder nooit meegewogen zullen 
worden. Derhalve hebben wij bezwa-
ren tegen die bepaling. 

De strekking van mijn betoog in de-
zen is dat er bij ontruiming meer zaken 
in het geding zijn dan alleen de belan-
gen van partijen. Wij zijn van mening 
dat die ook in de beschouwing dienen 
te worden betrokken. Wij nemen dan 
ook afstand van de thans in de juris-
prudentie gehanteerde stelling dat 
een woning passend is voor de ont-
r u imde -qua huurprijs - omdat de ge-
wezen huurder toch huursubsidie kan 
krijgen. Wij menen dat zo'n redenering 
ongewenst is, omdat dan een onnodi-
ge afwenteling van kosten op de sa-
menleving plaatsvindt, terwijl boven-
dien de huurder bij voorbeeld door het 
marginale drukprobleem niet in een 
vergelijkbare redelijke positie komt. 

De conclusie is dus dat wij - indien 
onverhoopt het dringend eigen ge-
bruik als ontruimingsgrond wordt ge-
handhaafd - een veel duidelijker we-
ging van de maatschappelijke belan-
gen door de rechter wensen en dat ook 
het onderzoek of er passende woon-
ruimte is, veel nauwkeuriger moet 
plaatsvinden. Er moet daadwerkelijk 
een soortgelijke passende woning be-
schikbaar zijn. Er kan niet worden vol-
staan met - zoals in de nota naar aan-
leiding van het eindverslag staat - een 
makelaarsverklaring of een verklaring 
van het gemeentebestuur, dat er wel 
zulk soort woonruimte op de markt is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vervol-
gens iets zeggen over de vergoeding 
voor verhuis , inrichtings- en verbete-
ringskosten. De Regering vreest mis-
bruik en heeft de vergoeding voor ver-
huis- en inrichtingskosten geschrapt. 
Het is ons niet duidelijk, waarom dit is 
gebeurd. De verbeteringskosten zitten 
in de ijskast van de commissie-Glastra 
van Loon en de huurder zit op de bla-
ren, want ook aan ijs kan men zich 
branden. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden 
dit een heel merkwaardige zaak, zeker 

voor een kabinet dat vindt - ik heb dit 
al eens eerder gezegd - dat bij ontei-
gening een volledige vergoeding van 
inkomens- en vermogensschade moet 
worden gedekt. Wij menen dat de ver-
huurder - de Minister zal hebben ge-
constateerd, dat ik niet heb gesproken 
over de verwachtingswaarde - op het 
moment waarop hij ontruiming vor-
dert weet, dat hij een bewoner dwingt 
te verhuizen en dat het dan redelijk is, 
dat de kosten hiervan worden ver-
goed. Ook menen wi j , dat hiervoor een 
regeling voor verbeteringskosten op 
haar plaats zou zijn, immers, als het de 
verhuurder niet een redelijke prijs 
waard is (hij weet wat erin is verbe-
terd) dan moet hij maar geen ontrui-
ming vorderen. 

Ten slotte menen wi j , mijnheer de 
Voorzitter, dat ook in het gebied waar 
tot nu toe de Huurwet gold, om de po-
sitie van de huurder iets te versterken, 
een regeling voor woningrui l wense-
lijk is. Een van de weinige mogelijkhe-
den om in gebieden met woning-
schaarste voor zich zelf aan meer-pas-
sende woonruimte te komen, is wo-
ningruil. Vaak weigert de verhuurder 
echter zijn medewerking hieraan, al is 
de ene huurder duidelijk aangewezen 
op een benedenwoning en kan de an-
der geen bovenburen velen. Zij wil len 
dan daarom heel graag ruilen. Het ge-
meentelijk woonruimtebeleid wordt 
hierdoor niet verstoord. 

Wij menen dat het mogelijk zou 
moeten zijn dat, analoog aan de rege-
ling voor bedrijfsruimte, de kanton-
rechter de verhuurder dwingt, zijn me-
dewerking te verlenen, bij voorbeeld 
als de huurder een zeer zwaar wegend, 
bij voorbeeld medisch, belang bij wo-
ningruil heeft. Veelal is het immers de 
achtergrond van de weigering van de 
verhuurder, dat men de woning leeg 
wil hebben om haar dan met kunst- en 
vliegwerk aan de sociale woningvoor-
raad te onttrekken. Wij denken dat de-
ze mogelijkheden van ontwijking niet 
zinvol zijn en hebben hiertoe een 
amendement ingediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ten 
slotte stilstaan bij het allerbelangrijk-
ste onbrekende punt in het wets-
ontwerp, namelijk dat van de samenle-
vingsverbanden buiten het huwelijk. 
Met de behandeling van de nota-Van 
Dam over een- en tweepersoonshuis-
houdens werd deze categorie (zij het, 
met gesputter van sommige confessio-
nelen, zeker niet de eersten de bes-
ten) erkend in ons subsidiestelsel. 
Merkwaardig genoeg is echter de juri-
dische verankering van hun rechten 
als huurders uitgebleven. Het doet ons 
deugd, dat het CDA nu kennelijk ook 

algemeen van mening is, dat de staat 
geen zedenmeester moet zijn, althans 
wat het huurrecht betreft; op andere 
fronten (maar misschien is daar ook 
sprake van enige opschuiving) is deze 
gedachtenontwikkeling nog niet zo 
snel gegaan. 

In de brief van de Minister van 3 mei 
j l , over dit onderwerp zien wi j een vol-
strekt redelijke zakelijke benadering, 
waarbij alle problemen die zich rond 
de wetgeving op dit terrein kunnen 
voordoen zijn geïnventariseerd. Wij 
kunnen het begrijpen dat zijn voorkeur 
ernaar uitgaat, een consultatieronde in 
te bouwen. Wij vragen ons echter af -
wij zijn hierover verbaasd - waarom 
dit niet eerder is gebeurd. Het is im-
mers geen nieuw punt. Er lag al een 
schrijven van het COC bij ons rond 
twee jaar geleden. 

Omdat wij een regeling van deze 
materie in het huurrecht - juist in rela-
tie met de nota-Van Dam - van groot 
belang vinden, menen wi j dat her-
nieuwd uitstel, waarbij al heel snel de 
termijnen van een paar jaar, inclusief 
parlementaire behandeling, in het ge-
zicht komen, erg ongewenst is. Het 
wordt door ons ook wel erg vreemd 
gevonden als bij het overlijden van de 
huurder ineens iedere inwonende met 
wie hij heeft samengeleefd wel het 
recht op voortzetting krijgt, maar part-
ners die langdurig hebben samenge-
leefd doch die anderszins uit elkaar 
gaan, hieraan géén rechten kunnen 
ontlenen, althans als zij deze rechten 
wensen over te dragen. Je zou haast 
kunnen zeggen dat dit aanzetting tot 
moord was. 

Wij zijn ons wel bewust dat er be-
hoorlijke waarborgen tegen misbruik 
van een regeling ingebouwd moeten 
worden, waardoor bij voorbeeld een 
rechtvaardig woon ruim te verdel ings-
beleid niet gefrustreerd kan raken, 
maar wil len anderszins de rechter niet 
met de onmogelijke en ook onwense-
lijke taak opzadelen om de intensiteit 
van menselijke relaties te toetsen. Een-
ieder moet vrij zijn om zijn leven in 
relatiepatronen - het kunnen ook meer 
dan twee personen zijn die samenle-
ven - z o te beleven als hij dat zelf 
wenst en daarbij dan ook de passende 
woonruimte en woonrechten te kun-
nen verkrijgen, mits dit, wat voor ons 
wel een toetsingskader is, past binnen 
het door de gemeente gevoerde 
woonruimtebeleid. 

Wij hebben een poging gedaan om 
toch tot amendering te komen vanuit 
deze toetsing aan het woonruimtebe-
leid en constaterende, dat anderen en 
vermoedelijk ook de meerderheid van 
de Kamer geneigd waren nu een rege-
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ling te creëren. Wij menen dat er dan 
alle aanleiding is om te zorgen voor 
een behoorlijke waarborg ook in de 
gevallen waarin er sprake is van voort-
zetting door samenlevers na overlij-
den van de huurder. 

Wij hebben gekozen voor een ver-
klaringsvariant waarbij partijen het zelf 
in hun macht hebben om te beoorde-
len of hun relatie zodanig is dat zij 
daaraan het rechtsgevolg wensen te 
verbinden dat zij eventueel bij het op-
breken van de relatie hun woonruimte 
zouden kunnen verliezen en dat zij al-
len, want deze regeling zoals wi j haar 
wenselijk achten moet ook voor meer 
dan twee personen toepasbaar zijn, 
naar de verhuurder toe hoofdelijk aan-
sprakelijk zullen zijn, ook gedurende 
de relatie. Wij beseffen dat deze rege-
ling alleen al vanwege de omvang van 
het amendement niet tot de meest 
fraaie behoort die mogelijkerwijze te 
denken ware geweest. 

Anderzijds menen wij dat de door de 
bewindsman voorgestelde procedure 
toch te lang uitstel betekent. Misschien 
kan ook hier het gemeen overleg een 
sluitend geheel opleveren. Wij besef-
fen namelijk dat door de bij deze Ka-
mer afgedwongen indikking in tijd de 
zorgvuldigheid althans wat mij betreft 
in de laatste fase van de voorbereiding 
enige problemen heeft opgeleverd. 
Dat geldt in ieder geval ook voor dit 
amendement. Wij hopen dat de be-
raadslaging hier tot een redelijk zorg-
vuldige uitkomst zal leiden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR) 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin met 
een citaat. 'De huurwet werd indertijd, 
1950, ingevoerd omdat er, zoals in de 
memorie van toelichting werd gesteld, 
op het gebied van gebouwd onroe-
rend goed nog allerminst een even-
wicht tussen vraag en aanbod aanwe-
zig was. 

Met andere woorden de woning-
nood was zeer groot. Deze situatie 
werkte verstorend op de loon- en prijs-
politiek. Vandaar dat er een maximum 
werd ingevoerd waarmee de huren 
jaarlijks mochten worden verhoogd. 
Vandaar dat ook een sterke huurbe-
scherming nodig was om de in onder-
handelingen met de huurder oneven-
redig sterke positie van de verhuurder 
enigszins af te zwakken'. 

Dit citaat is ontleend aan een artikel 
van Van den Biesen - medewerker bij 
de Stichting Ombudsman - in het Ne-
derlands Juristenblad. In feite zitten 
wi j anno 1979, wat betreft de noodzaak 
van huurbescherming, nog in dezelfde 
positie als in 1950. En dat ondanks het 
feit dat minister Schut in 1967 het on-
derscheid heeft ingevoerd tussen geli-
beraliseerde en niet-geliberaliseerde 
gebieden. Hij deed dat - en de Kamer 
heeft hem daarin gevolgd - omdat de 
situatie op de woningmarkt in bepaal-
de gedeelten van het land zodanig ge-
wijzigd was, dat de strakke bepalingen 
van de Huurwetten gunste van de 
huurder niet langer nodig werden ge-
vonden. De woningnood was in die 
gebieden in zoverre opgelost, dat men 
dacht ervan uit te kunnen gaan dat er 
geen machtsongelijkheid meer be-
stond tussen verhuurder en huurder. 

Het wetsontwerp dat ons in noverrv 
ber 1976 heeft bereikt, ging zelfs van 
de veronderstelling uit dat er een zo-
danig evenwicht op de woningmarkt 
bestond dat het regime dat thans in 
het geliberaliseerde gebied geldt, zou 
kunnen worden uitgebreid tot het ge-
hele land. Dit laatste is een volstrekte 
misvatting gebleken. En ik geloof zelfs 
dat wij nu, meer dan ooit, beseffen dat 
er nimmer sprake kan zijn van machts-
evenwicht op de woningmarkt tussen 
verhuurder en huurder zolang de één 
(de verhuurder) een goed heeft aan te 
bieden dat tot de allereerste levensbe-
hoefte behoort, waarvan het aanbod 
beperkt is en bovendien door hem kan 
worden beïnvloed als hij de beschik-
king heeft over een aantal huurwonin-
gen. Niemand kan zonder een woning 
en het hangt ten eerste af van de finan-
ciële mogelijkheden, de economische 
omstandigheden en de sociale positie 
van de huurder, in hoeverre hij/zij vrij 

is om te kiezen uit het aanbod. Dat het 
aanbod daarnaast ook nog eens be-
perkt is, blijkt uit het grote aantal bij de 
gemeenten ingeschrevenen: Amster-
dam 40.000, Rotterdam 20.000, Gro-
ningen 14.500, Nijmegen 12.500, Delft 
8000, Arnhem 6500, Zwolle 4500. Ik 
heb begrepen dat een eenvoudige te-
lefonische enquête door de PvdA-frac-
tie onder gemeentelijke huisvestings-
bureaus, ruim 213.000 ingeschreven 
woningzoekenden opleverde, die be-
hoefte hadden aan een goedkope 
huurwoning. 

Hieronder zullen waarschijnlijk vele 
ingeschrevenen staan die behoefte 
hebben aan een huurwoning voor één-
of twee-persoonshuishoudens. Juist 
in die sfeer van woningzoekenden is 
de woningnood schrijnend. In de 
openbare commissievergadering over 
dit onderwerp zullen wij hierop terug-
komen. 

Tegen het licht van deze cijfers kan 
en mag er ons inziens geen sprake zijn 
van verzwakking van de bescherming 
van de huurder, noch in het geliberali-
seerde gebied, noch in het niet-gelibe-
raliseerde gebied. Integendeel, de 
huurbescherming, welke de Huurwet 
biedt, dient, aan de nieuwste inzichten 
aangepast, voor het gehele land van 
toepassing te zijn. Dat betekent: posi-
tieve discriminatie van de huurder ten 
opzichte van de verhuurder. 

Hieruit spreekt onze visie op het pri-
maire karakter van woonruimte. Wij 
zien woonruimte niet als een econo-
misch goed dat door de werking van 
vraag en aanbod tegen een bepaalde 
prijs en onder zekere voorwaarden, 
vastgesteld in een huurovereenkomst, 
wordt verhuurd. Woonruimte is mijns 
inziens een sociaal goed, waarmee 
wordt voorzien in een primaire levens-
behoefte. 

De nadruk komt dan te liggen op het 
duurzame gebruiksrecht van de huur-
der. Er bestaat bij ons geen twijfel dat 
het sociale woonrecht van de huurder 
voorrang moet hebben boven het ei-
gendomsrecht van de verhuurder. Het 
gaat ons dan ook niet zozeer om de 
rechtsverhouding tussen de eigenaar/ 
verhuurder en de huurder. Ik zal daar 
in mijn bijdrage ook niet nader op in-
gaan. 

Het gaat o n s - en hierbij haal ik de 
woorden van de CDA-fractie aan in het 
nader voorlopig verslag, blz. 5 - om de 
sociale functie van het eigendom. Van-
daar dat wij zoveel waardering hebben 
voor de door de Regering aangebrach-
te wijziging in het wetsontwerp waar-
door de vrije afweging door de rechter 
van het belang van eigenaar en huur-
der is vervangen door een limitatieve 
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opsomming van de ontruimingsgron-
den, ontleend aan de Huurwet. Van-
daar dat wij hettoejuichen dat de Re-
gering termijnen heeft aangebracht 
voordat tot ontruiming kan worden 
overgegaan bij dringend eigen ge-
bruik, waarbij over de lengte van de 
termijn nog verschil van mening kan 
bestaan. Vandaar ook dat wij de Rege-
ring wil len complimenteren met het 
terugdraaien van het voornemen, de 
rechtspositie van de huurder in de 
niet-geliberaliseerde gebieden te ver-
zwakken. 

In het eindverslag heeft mijn fractie 
de behandeling van dit wetsontwerp 
als zeer constructief bestempeld. Ik wil 
dit graag hier herhalen. De Regering 
heeft zich alle moeite getroost om op 
positieve wijze in te haken op de storm 
van protest van binnen en buiten het 
parlement die ontstond omdat de 
rechtspositie van de huurder te niet 
dreigde te gaan. Opvallend daarbij is 
dat die storm van protest pas is losge-
broken toen de memorie van ant-
woord in november 1978 was versche-
nen. Vooral als wij bedenken dat de 
daarbij gevoegde nota van wijzigingen 
reeds tal van verbeteringen te zien gaf 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
wetsontwerp. 

Toch was het terecht dat men er 
geen genoegen mee nam. Belangheb-
benden hebben op overduidelijke wi j-
ze aan de Kamer laten weten waar de 
schoen wrong en de Kamer heeft die 
protesten overgenomen. Uit de vele 
bijdragen aan de alternatieve hoorzit-
ting huurbescherming op 22 januari, 
blijkt slechts één ding: de huurbe-
scherming moet worden gehandhaafd 
en nog worden verbeterd. 

Mijnheer de Voorzitter! Daaraan wi l-
len wij ons steentje bijdragen. Op wel-
ke terreinen wij dit willen doen, blijkt 
uit de gezamenlijk met PvdA en D'66 
ingediende wijzigingsvoorstellen. 
Zonder daar nu in details op in tegaan , 
wil ik de nadruk leggen op de achter-
grond van een drietal voor ons zeer 
belangrijke amendementen. Dat be-
treft op de eerste plaats de kwestie van 
de niet-huwelijkse samenleving welke 
anders dan door overlijden komt te 
eindigen. Op zich zelf vinden wij het 
toe te juichen dat de Minister van Jus-
titie een overigens uitstekende discus-
sienota met een aantal vraagpunten 
over deze kwestie heeft opgesteld. 
Zonder nu al op die vragen antwoord 
te geven, valt ons op dat er een duide-
lijke analogie valt te constateren met 
de Bijstandswet, waar al sprake is van 
gelijke rechten van de huwelijkse en 
niet-huwelijkse samenleving. Het prin-
cipe is dus erkend. 

In de memorie van antwoord op arti-
kel 5 van de Algemene Bijstandswet is 
te lezen dat... in de gevallen waarin 
niet van een gezin in de zin van de wet 
gesproken kan worden, maar waarin 
de situatie niet fundamenteel van de 
gezinssituatie verschilt, de hoogte van 
de bijstand zo nauw mogelijk bij de 
werkelijkheid moet aansluiten'. Men 
kan in deze tekst de woorden 'de hoog-
te van de bijstand' zo vervangen door 
'de huurbescherming van samenwo-
nenden'. 

Het probleem is nu niet zo zeer het 
erkennen van het principe van de 
huurbescherming van samenwonen-
den. Het probleem is: het geven van 
een zodanige uitvoering aan deze uit-
spraak, dat een daartoe strekkende re-
geling juridisch sluitend is en misbruik 
uitsluit. Twee wijzigingsvoorstellen 
zijn daarover ingediend. De Minister 
zal naar aanleiding van deze wijzi-
gingsvoorstellen waarschijnlijk de 
vraag stellen waarom de Kamer niet 
rustig wacht totdat de discussienota 
met vertegenwoordigers van de ver-
huurders en met personen uit 
gemeentelijke kring is besproken. Ik 
wil hem alvast van repliek dienen. Het 
gaat bij dit wetsontwerp niet alleen om 
de rechtsbescherming van de huurder 
ten opzichte van de verhuurder, maar 
ook om al degenen, die afhankelijk van 
de huurder zijn om ongestoord ge-
bruik te kunnen maken van het woon-
genot. Verbreking van de al of niet hu-
welijkse relatie mag geen inbreuk ma-
ken op het recht van wonen. Een leem-
te laten in het wetsontwerp met be-
trekking tot de niet-huwelijkse samen-
leving, is tevens een inbreuk op het 
recht van het ongestoord gebruik van 
het woongenot. 

Dat dit recht niet ongeclausuleerd 
van toepassing mag zijn en met name 
niet het verdelingsbeleid van de ge-
meente mag doorkruisen hebben wi j 
samen met PvdA en D'66 in een amen-
dement neergelegd. Ik doe dan ook een 
beroep op de Minister en de Staats-
secretaris om positief te reageren op 
de praktisch kamerbrede behoefte om 
nu reeds een sluitende regeling in het 
wetsontwerp op te nemen. 

Een tweede hoofdmoot van de be-
handeling van dit wetsontwerp heeft 
betrekking op de derde ontruimings-
grond, namelijk het dringend eigen ge-
bruik van de verhuurder, zijn echtge-
noot, een bloed- of aanverwant in de 
eerste graad of zijn pleegkind. Mijn 
fractie is van mening dat deze ontrui-
mingsgrond in zijn geheel geschrapt 
dient te worden. Slooff geeft daar een 
afdoende argumentatie voor. Hij stelt 
dat '...uitgaande van een gelijk recht 
voor allen op woonruimte en van sim-

pele christelijke naastenliefde, redelij-
ke bescherming van de huurder toch 
opzi jn minst dient in te houden dat de 
verhuurder onder geen enkele om-
standigheid gerechtigd mag zijn de 
huurder, die al zijn verplichtingen na-
komt, ten behoeve van eigen gebruik of 
het gebruik door anderen, uit zijn wo-
ning te verdrijven'. Ik sluit mij hierbij 
van harte aan. De grondregel dient te 
zijn: de verhuurder is niet gerechtigd 
om een huurder, die al zijn verplichtin-
gen nakomt, ten behoeve van eigen ge-
bruik of het gebruik van anderen de 
huur op te zeggen. 

De bepaling van het dringend eigen 
gebruik is ook nergens voor nodig. In-
dien er een vrij ruime woningmarkt is, 
is er geen enkele aanleiding voor de 
verhuurder om op grond van het drin-
gend eigen gebruik, de huur op te zeg-
gen. Hij kan dan immers een leeg-
staande woning voor eigen gebruik 
kopen of desnoods huren. Indien er 
woningnood bestaat, mag er daaren-
tegen geen twijfel over bestaan dat 
niet de zittende huurder daarvan het 
slachtoffer wordt. Bovendien is het 
zeer wel denkbaar dat het dringend ei-
gen gebruik het verdelingsbeleid van 
de gemeenten doorkruist en dat is 
voor ons een wezenlijk punt. De huur-
wetbepalingen dienen hier dus niet al-
leen te worden gehandhaafd maar ook 
te worden verbeterd. 

De heer Scholten (CDA): Een van uw 
conclusies is dat, wanneer in een peri-
ode van woningschaarste een woning 
wordt gevorderd voor eigen gebruik, 
de huurder daarvan niet de dupe mag 
worden. Ik meen dat dit juist in het na-
der gewijzigd wetsontwerp is onder-
vangen met de bepaling, dat er pas-
sende woonruimte voor de huurder 
beschikbaar moet zijn, zodat hij nooit 
de dupe kan worden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
kom op de passende woonruimte nog 
terug. Mevrouw Salomons heeft daar-
over een opmerking gemaakt waarbij 
ik mij graag aansluit. Het begrip 'pas-
sende woonruimte' is voor allerlei in-
terpretaties vatbaar. Wij vinden dit 
geen duidelijke garantie. 

Eigenlijk is mij uit de schriftelijke 
voorbereiding niet duidelijk geworden 
welke steekhoudende argumenten de 
Regering heeftom de clausule van het 
dringend eigen gebruikte handhaven. 
Ik heb ze althans niet kunnen vinden. 
Als ook de Regering tot die conclusie 
komt, rest haar slechts één ding: het 
betreffende amendement overnemen. 
Ik hoop dat zij dat doet. 

Het is voor de bijdrage van mijn frac-
tie aan het debat van belang om een 
nadere toelichting te verkrijgen op de 
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strekking en intentie van artikel 1623 h, 
7e l id. Daar gaat het om de onvoldoen-
de waarborg welke bepaalde huurders 
kunnen bieden voor een behoorlijke 
nakoming van de huurovereenkomst. 
In de nadere memorie van toelichting 
is hieromtrent vermeld dat dit lid ge-
rechtvaardigd is, omdat de verhuurder 
ingevolge lid 2 en lid 3 van artikel 1623 
h in een conctractuele relatie kan ko-
men te staan met een huurder die niet 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
Vanzelfsprekend zal de verhuurder, zo 
wordt gesteld, dit voor de kantonrechter 
moeten aantonen. 

Voor ons is deze argumentatie vol-
strekt onvoldoende. Wij vrezen dat 
met lid 7 van dit artikel de deur wagen-
wijd wordt opengezet voor ongewens-
te naspeuringen van de verhuurder 
naar de financiële draagkracht van de 
huurder. De privacybescherming van 
de huurder is er althans niet mee ge-
diend. Daarnaast vrezen wij dat de in 
het 7e lid genoemde 'verwachting' zal 
inspelen op mogelijke vooroordelen 
van de verhuurder, bij voorbeeld ten 
opzichte van etnische minderheden. 
Onze vrees wordt bevestigd door de 
opmerking van de Minister in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
(blz. 4), dat het denkbaar is dat de ver-
huurder reeds van tevoren kan zien 
aankomen dat de nieuwe huurder on-
voldoende waarborg biedt voor een be-
hoorlijke nakoming van de huurover-
eenkomst. Ik ben zeer huivering voor 
de interpretatie in dezen van de ver-
huurder. 

Het boek van Frank Bovenkerk over 
feitelijke rassendiscriminatie in Neder-
land illustreert in voldoende mate 
waar ik zo bang voor ben. Het heeft mij 
dan ook verbaasd dat de Regering t i j -
dens de schriftelijke behandeling van 
die wetsontwerp het betreffende lid 
niet heeft laten vallen. Want waarom is 
er een extra criterium nodig als in arti-
kel 1623 e, 1°, reeds een regeling met 
betrekking tot het goed 'huurder-
schap' is opgenomen? 

Mijnheer de Voorzitter! Dit wets-
ontwerp is het laatste onderdeel van 
de in de Nota huur- en subsidiebeleid 
aangekondigde maatregelen ter ver-
vanging van de Huurwet. Maar daar-
mee is nog geen sluitende regeling tot 
stand gebracht wat betreft de verkoop 
van huurwoningen. Het schrijnende 
van dit debat is, dat we van alles probe-
ren om de huurbescherming te verbete 
ren, maar tegelijkertijd ons niet bezig 
kunnen houden met de verkoop van 
huurwoningen. We ontwerpen tal van 
regelingen waarbij sprake is van 'goed 
huurmanschap'. De Regering gaat zelfs 

zover dat zij een regeling ontwerpt 
waarbij de verhuurder binnen een half 
jaar naar de kantonrechter kan lopen 
met een verzoek tot opzegging van de 
huurovereenkomst indien hij/zij te ma-
ken krijgt met bepaalde nieuwe huur-
ders. Maar over een 'goed verhuurder-
schap' wordt niet gerept, laat staan dat 
de huurders naar de kantonrechter zou-
den kunnen lopen met het verzoek tot 
opzegging van de huurovereenkomst, 
indien een nieuwe verhuurder onvol-
doende waarborg biedt voor een be-
hoorlijke nakoming van de huurover-
eenkomst. De laatste maanden zijn we 
geconfronteerd met ongekende ver-
koopactiviteiten van eigenaars, al dan 
niet verhuurders, van grote aantallen 
woningen tegelijk, op vele plaatsen in 
ons land en over de hoofden van de 
huurders, de gemeenten en woning-
bouwverenigingen heen, activiteiten 
die ons inziens geheel in strijd zijn met 
een 'goed verhuurderschap'. 

Daarom is het van zo'n groot belang 
dat nu snel een wetsontwerp voor-
keursrecht huurders naar de Kamer 
wordt gezonden. Al acht jaar geleden, 
in de memorie van antwoord van 22 
januari 1971, heeft minister Polak toe-
gezegd dit onderwerp in studie te ne-
men. Is het werkelijk te verwachten dat 
dit wetsontwerp nog dit kalenderjaar 
bij de Kamer zal worden ingediend? 

In het regeerakkoord CDA-VVD 
wordt over deze kwestie gezegd: 

'De huurder verkrijgt bij verkoop van 
het door hem bewoonde huis een 
recht van voorkeur te regelen naar 
analogie van de Pachtwet'. 

In de artikelen 56a t/m h in de Pacht-
wet wordt slechts gesproken van het 
bij voorkeur de pachter in de gelegen-
heid te stellen het aan te bieden per-
ceel te verkrijgen overeenkomstig de 
betreffende bepalingen. Deze bepalin-
gen hebben met name betrekking op 
de taxatie van de werkelijke waarde 
van het verpachte goed. Naast het 
voorkeursrecht van de huurder, hecht 
mijn fractie er echter aan dat in het in 
te dienen wetsontwerp ook wordt op-
genomen dat: 

a. de huurwoning bij verkoop in 
tweede instantie wordt aangeboden 
aan gemeenten of woningbouwver-
enigingen; 

b. verkoop niet mag plaatsvinden 
tenzij de nieuwe eigenaar een behoor-
lijk nakomen van de huurovereen-
komst na verkoop waarborgt. 

Denkt de Regering ook in deze rich-
ting? Zo nodig zal ik hierover een uit-
spraak van de Kamer vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen de 
PPR-fractie in juni vorig jaar vóór het 
amendement-Van der Spek stemde op 

het wetsontwerp huurprijzen woon-
ruimte - dat amendement was be-
doeld om de Huurprijzenwet, voor zo-
ver het de huurbescherming betrof, 
niet van toepassing te verklaren in het 
niet-geliberaliseerde gebied - konden 
wi j niet weten dat wetsontwerp 14 249 
een ware gedaantewisseling zou on-
dergaan. Wellicht hadden we dan min-
der moeite gehad met de verwerping 
van het amendement. 

De Staatssecretaris van Volkshuis-
vesting bezwoer de Kamer toen wèl 
dat het kabinet nooit de gedachte heeft 
gehad de Huurprijzenwet in werking -
en dus de Huurwet buiten werking - t e 
laten treden, zonder dat tegelijkertijd 
een adequate voorziening inzake de 
huurbescherming zou zijn getroffen 
(Handelingen, 8 juni 1978, blz. 2735). 
Maar we waren daar niet gerust op, ze-
ker niet wat betreft de adequate rege-
ling ter vervanging van de Huurwet. 
Nu is die vrees grotendeels weggeno-
men, zij het dat enkele wezenlijke on-
derdelen van het wetsontwerp nog 
aangepast moeten worden. 

Mijn conclusie is dan ook dat met dit 
wetsontwerp, zeker indien de door de 
PPR-fractie ingediende of mede inge-
diende wijzigingsvoorstellen door de 
Kamer worden aanvaard, een zeer be-
langrijke bijdrage is geleverd aan de 
totstandkoming van het sociaal woon-
recht van de huurder. Dat moet toch 
een prettig gevoel zijn voor de be-
windslieden. 

Dan rest nog een zeer actieve voor-
lichtingscampagne, zowel in de Neder-
landse taal als in de talen van de bui-
tenlandse werknemers in ons land en 
andere etnische minderheden omtrent 
de rechten en plichten van huurders 
en verhuurders. Uit de bijdragen van 
onder andere de Stichting de Hamer in 
Haarlem aan de alternatieve hoorzit-
t ing over de huurbescherming blijkt 
overduidelijk dat het noodzakelijk is 
dat al het mogelijke wordt gedaan om 
buitenlandse werknemers, etnische 
minderheden en anderstaligen in het 
algemeen op de hoogte te stellen van 
en hen vertrouwd te maken mèt de re-
gels inzake de huurbescherming. 

Waar buitenlanders of anderstalige 
huurders wonen, heerst over het alge-
meen een grote woningnood. Conflic-
ten tussen buitenlandse of anderstali-
ge huurders en verhuurders worden 
vaak 'opgelost' zonder tussenkomst 
van de daartoe geëigende instanties. 
En als die instanties al worden inge-
schakeld, weet de verhuurder zijn weg 
veel beter te vinden dan de huurder. 
Ook de buitenlanders moeten het ge-
voel en de zekerheid verkrijgen dat de 
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desbetreffende instanties al het moge-
lijke doen om de rechten van de huur-
der te waarborgen. 

Zal de Regering aan de daarvoor 
noodzakelijke landelijke voorlichtings-
campagne vorm geven? Zo ja, hoe 
denkt zij dat te zullen doen? 

D 
De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben met de Rege-
ring een zeer uitgebreide gedachten-
wisseling gehad via de schriftelijke 
stukken, sinds het wetsontwerp op 15 
november 1976 door het kabinet-Den 
Uyl werd ingediend. Dat wetsontwerp 
werd hedenochtend door de woord-
voerster van de Partij van de Arbeid in 
de vorm waarin het destijds werd in-
gediend als een 'krakkemikkig' ont-
werp gekwalificeerd. Dat lijkt mij geen 
groot compliment voor onze huidige 
collega en mede-indiener van het 
wetsontwerp, de heer M. P. A. van 
Dam. 

De heer van Dam (PvdA): Daar gaan 
we weer! Geldt dat ook voor de huidi-
ge Minister-President, die de eerstver-
antwoordelijke voor de indiening van 
dit wetsontwerp was? 

De heer Scholten (CDA): Ik zou bijna 
een tape kunnen laten draaien, waaruit 
hetgeen de heer Van Dam nu zegt 
eveneens zou hebben geklonken. Wij 
hebben het hier al eens behandeld. 

De heer Van Dam (PvdA): Wilt u de 
vraag eens beantwoorden? 

De heer Scholten (CDA): Wij hebben 
dit punt hier al eens behandeld. Nu 
blijkt dat het kabinet-Van Agt heeft in-
gestemd met een ingrijpende herzie-
ning van dit wetsontwerp, dus ook de 
huidige Minister-President. 

De heerVan Dam (PvdA): Zeker, maar 
als u bezwaren had tegen het vorige 
wetsontwerp... 

De heer Scholten (CDA): Die had ik. 

De heer Van Dam (PvdA): Waarom 
heeft u dat toen niet gezegd? Dat heb 
ik toen nooit van u gehoord! 

De heer Scholten (CDA): Kom, kom; 

De heer Van Dam (PvdA): En toen was 
de heer Van Agt Minister van Justitie. 

De heer Scholten (CDA): Uit deze op-
merking blijkt - en dat is dan jammer -
dat u in de korte tijd dat u nog Staats-
secretaris was de inbreng van de 
CDA-fractie op het oorspronkelijke 
wetsontwerp niet hebt gelezen. 

De heer Van Dam (PvdA): Zeker, ik heb 
deze inbreng wel gelezen. In vragende 
vorm stond er dat er wellicht iets ver-
anderd kon worden. Ik ken deze tekst 
even goed als de heer Scholten. Als de 
heer Scholten nu zulke bezwaren had, 
vraag ik mij af, waarom hij nu naar mij 
wijst, terwijl ik niet de eerst verant-
woordelijke was. Ik heb de politieke 

De heer Scholten (CDA) 

verantwoordelijkheid daarvoor geno-
men; ik was het met de inhoud van dat 
wetsontwerp niet eens. 

De heer Scholten (CDA): Dit is belang-
rijk. Wat mij betreft, kunt u nu stoppen. 
De heer Van Dam die het met het wets-
ontwerp niet eens was, maar die er 
wel zijn handtekening onder zette en 
daarmee volstrekt de politieke verant-
woordelijkheid voor het wetsontwerp 
op zich heeft genomen, kan achteraf 
wel zeggen dat hij het er niet mee eens 
was, maar dat is voor iemand die dan 
toch zijn handtekening zet op zijn 
minst heel vreemd en politiek in ieder 
geval volstrekt irrelevant. 

De heer Van Dam (PvdA): Hoe durft u 
dat te zeggen? 

De heer Scholten (CDA): Mag ik even? 
Wat u denkt als Staatssecretaris is niet 
belangrijk, maar wat u als Staatssecre* 
taris doet is belangrijk. Het is goed dat 
u in het interruptiedebat met mij nog 
eens bevestigt dat u ten slotte de volle 
politieke verantwoordelijkheid hebt 
genomen voor een, door uw collega 
hedenochtend als krakkemikkig ge-
kwalificeerd wetsontwerp. 

De heer Van Dam (PvdA): Dat in eerste 
instantie afkomstig was van de Minis-
ter van Justitie, de huidige Minister-
President! Deze woorden uit uw mond 
zijn buitengewoon hypocriet, want u 
steunt al meer dan anderhalf jaar een 
kabinet dat u helemaal niet wilde en 
waarvoor u de politieke verantwoorde-
Iijkheid behoudt. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben natuurlijk graag be-
reid, deze hoofdvraag met collega Van 
Dam vanmorgen even te bespreken. 

De heer Van Dam (PvdA): Dat begrijp 
ik. 

De Voorzitter: Dat zal hier niet kunnen 
gebeuren. 

De heer Scholten (CDA): Het zal mij er 
niet van weerhouden om - ik zie dat de 
heer Van Dam nu bleek wordt - hier 
uitdrukkelijk vast te stellen, hoe de po-
litieke verantwoordelijkheden voor dit 
wetsontwerp liggen. Wat de CDA-frac-
tie betreft, wijs ik op de voorstellen die 
wij in de loop van deze parlementaire 
periode en in de vorige periode heb-
ben gedaan ter verbetering van dit 
wetsontwerp. Ik kom hierop nog terug. 

Ik geef er de voorkeur aan, in eerste 
termijn enkele centrale punten te be-
handelen en een enkel ander punt aan 
te stippen. Bij de behandeling van de 
amendementen - wi j hebben er inmid-
dels een vijftal ingediend - kunnen wij 
meer in detail op een en ander ingaan, 

Tweede Kamer 
16 mei 1979 Huurovereenkomsten 4963 



Scholten 
als dat nog nodig is. Ik wi l mij ove-
rigens gaarne aansluiten bij de beto-
gen van de twee voorgaande spreek-
sters, waar zij de Regering hebben ge-
vraagd om, wanneer deze ingewikkel-
de materie eenmaal kracht van wet zal 
hebben gekregen, over te gaan tot een 
verantwoorde voorlichtingscampagne 
op dit punt. Dit lijkt mij inderdaad ook 
zeer geboden. 

Ik memoreerde al dat dit wets-
ontwerp werd ingediend onder het ka-
binet-Den Uyl. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Voorlich-
ting is natuurlijk nooit weg, maar ik 
heb het iets anders gesteld. Ik wi l 
graag weten, of hij daaraan wil mee-
werken. Ik heb gezegd dat wi j de wets-
tekst zodanig toegankelijk moeten 
maken, niet alleen van dit wets-
ontwerp, maar ook van andere bepa-
lingen van het BW met betrekking tot 
de verhuur van onroerend goed, dat er 
één systeem komt. Dat is iets anders 
dan voorl ichting. Dat is wetgeving. 

De heer Scholten (CDA): Daarop kom 
ik nog terug. Aan het einde van mijn 
betoog heb ik op het punt van de sa-
menloop van de verschillende regelin-
gen nog een vraag aan de Regering. 
Los daarvan vind ik, het betoog van 
mevrouw Beckers ter zake onderstre-
pend, het van betekenis dat, wanneer 
deze regelingen eenmaal kracht van 
wet hebben gekregen, dit niet alleen 
aan de loop der dingen wordt overge-
laten, maar dat ook van regeringswe-
ge op een actieve en gerichte wijze de 
ingang van deze bepalingen wordt 
vergemakkelijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Hetwets-
ontwerp werd ingediend onder het ka-
binet-Den Uyl en wel door de toenma-
lige Minister van Justitie, de heer Van 
Agt en de toenmalige Staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, de heer Van 
Dam. 

De heer Van Dam (PvdA): Dat is de 
goede volgorde! 

De heer Scholten (CDA): Dank u zeer! 
De behandeling werd voortgezet on-

der het kabinet-Van Agt en door de Mi-
nister van Justitie De Ruiter en de 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening Brokx. 

Ik stel vast, dat het oorspronkelijke 
wetsontwerp vanuit de maatschappij 
zware kritiek heeft ondervonden, aan-
vankelijk nog vrij mild en beperkt van 
omvang, maar merkwaardigerwijze na 
verbeteringen is die kritiek alleen maar 
gegroeid. Gaandeweg echter en voor-
al na de tweede nota van wijzigingen 
is er ook waardering gekomen en heb-

ben ook zeer kritische groepen zich in 
waarderende zin jegens het wets-
ontwerp in die vorm opgesteld en 
daarbij ook waardering voor de be-
windslieden uitgesproken. Namens 
mijn fractie wil ik dat heden ook expli-
ciet doen. 

Wij hebben waardering voor het ka-
binet dat zich zeer open heeft getoond 
voor die constructieve kritische reactie 
vanuit de samenleving en vanuit het 
parlement. Zoals ik al heb gezegd was 
de kring van waaruit wij reacties heb-
ben gekregen aanvankelijk beperkt tot 
weinigen. Ik denk aan het stuk dat is 
gekomen vanuit de kring van kanton-
rechters in Nederland, van het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond, van het COC 
en de Raad voor onroerende zaken. 
Dat was een qua omvang zo geringe 
reactie dat zij in een wit stuk kon ver-
schijnen. 

Na de eerste nota van wijzigingen is 
een stroom van reacties ontvangen, 
hetgeen onder meer ook wel samen-
hangt met de inmiddels groter gewor-
den spanning op delen van de woning-
markt. Gelet op het wetsontwerp zoals 
het er thans ligt, wi l ik vaststellen dat 
er een goede wisselwerking is tussen 
het maatschappelijk gedrag, de maat-
schappelijke actie en het positief recht, 
al hopen wi j dat uit de nadere discus-
sie tussen Regering en ons nog een 
enkele wijzing kan volgen. 

De heer De Beer (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Scholten zal het 
misschien met mij eens kunnen zijn 
dat een groot deel van de zeer onstui-
mige reacties na de eerste nota van 
wijzigingen mede te wijten is aan het 
feit dat deze nota werd ingediend door 
het kabinet-Van Agt/Wiegel en dat dit 
de aanleiding voor een aantal linkse 
colleges en groeperingen is geweest 
om actie te voeren tegen een wets-
ontwerp dat oorspronkelijk in slechte-
re vorm van het kabinet Den Uyl af-
komstig was. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan natuurlijk niet altijd 
de motieven van waaruit iemand ope-
reert vermoeden. Zoals ik de heer Van 
Dam al heb gezegd: een motief is niet 
onbelangrijk ethisch, maar belangrij-
ker is wat er op een gegeven moment 
wordt gedaan. Dat is politiek doorslag-
gevend. Hier geldt ook dat ik de stuk-
ken beoordeel en dan moet ik zeggen 
dat de kritiek die in tweede termijn 
werd ontvangen - ik denk aan het 
Huurcomité Amsterdam en andere ac-
tiegroepen - bij onze fractie goed is 
overgekomen en door ons op vele 
punten inhoudelijk gezien als waarde-
vol werd ervaren los van eventuele 

motieven die er overigens bij mogen 
hebben gespeeld. Ik kan dat niet be-
oordelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Alvorens op 
de materie zelve verder in te gaan, wi l 
ik namens onze fractie zeggen dat het 
hebben van een goed dak boven je 
hoofd en een redelijke mate van zeker-
heid dat je daarover kunt blijven be-
schikken behoren tot de meest vitale 
behoeften van de mens. Te zamen met 
de arbeidsovereenkomst is de huur-
overeenkomst voor de burger in onze 
samenleving essentieel. Daarop mag 
niet zomaar inbreuk gemaakt kunnen 
worden, ook niet door de eigenaar, 
ook niet wanneer hij de woning voor 
zich zelf of voor zijn bloedverwanten 
nodig heeft. Waarom zou de huurder 
voor hem moeten wijken? 

Het antwoord heeft wel geluid 'om-
dat hij eigenaar is en omdat hij het 
recht heeft, over zijn eigendom te be-
schikken, zeker als hij dat nodig heeft 
voor zich zelf'. Deze gedachte vloeit 
voort uit een nog wel aanwezige maar 
steeds meer verlaten en mijns inziens 
ook geheel onjuiste gedachte over de 
eigendom. Niet de rechtsverhouding, 
in dit geval eigendom of huur, is het 
centrale punt, maar de sociale functie 
van in dit geval de woning. 

Het doet mij genoegen dat de 
woordvoerster van de PPR-fractie de 
CDA-Tweede-Kamerfractie op dit punt 
uit het nader voorlopig verslag met in-
stemming heeft geciteerd. In deze ge-
dachtengang ligt het voor de hand dat 
iemand, die een woning heeft gehuurd 
en zich aan zijn verplichtingen houdt, 
op ongestoorde voortzetting moet 
kunnen rekenen. Dit moet het uitgangs-
puntzi jn. In de memorie van ant-
woord van 3 november 1978 (blz. 4) 
zegt de Regering onder meer: 

'Er kan aan de zijde van de verhuur-
der een groot belang zijn om de wo-
ning te betrekken, terwijl het belang 
van de huurder niet zodanig is dat dit 
altijd zou moeten prevaleren.'. 

Mijnheer de Voorzitter! Juist vanwe-
ge de sociale functie van de woning, 
hetgeen de grondpijler van mijn ge-
dachtengang is, ben ik het met deze 
benaderingswijze eens. De sociale 
functie heeft, samengevat, als belang-
rijkste consequentie dat de huur in 
beginsel ongestoord moet kunnen 
worden voortgezet, maar dat in bijzon-
dere omstandigheden een uitzondering 
mogelijk moet zijn. 

Ik verschil dan ook van mening met 
de woordvoersters van de PvdA-, de 
PPR- en straks de D'66-fractie, die on-
der alle omstandigheden verbreking 
van de huurovereenkomst van de 
hand wijzen. Dat komt onder bijzon-
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dere omstandigheden in strijd met de 
sociale functie van de woning en 
maakt eigenlijk nu de huurovereen-
komst even absoluut in haar conse-
quenties als vroeger de eigendoms-
verhouding ten onrechte werd geho-
noreerd. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Kan de 
heer Scholten nader aangeven waar-
om in zijn gedachtengang een maat-
schappelijke afweging, indien er spra-
ke is van eigendom, wèl moet plaats-
vinden, terwij l er kennelijk geen afwe-
ging behoeft plaats te vinden tegen-
over derden die géén eigenaar zijn? 

De heer Scholten (CDA): Dit is een 
zaak die wi j ingebracht hebben, als 
enigen (ik zeg dit vanwege de raille-
rende opmerkingen van collega Van 
Dam, die daarmee blijk gaf de stukken 
niet in zich te hebben opgenomen), zo-
wel in onze eerste reactie als in onze 
tweede reactie. Wij hebben als enigen 
de Regering de vraag voorgelegd of, 
gelet op de sociale functie van de wo-
ning, onder omstandigheden, als uit-
zondering op de hoofdregel, de ver-
breking van de huurovereenkomst niet 
zou moeten worden nagestreefd, om-
dat iemand anders veel dringender be-
hoefte heeft aan de woning dan de 
persoon die er op dat moment in 
woont. Wij waren dan ook voorstan-
ders van het openen van een dergelij-
ke mogelijkheid, als uitzondering op 
de algemene regel dat iemand die aan 
zijn verplichtingen voldoet, op onge-
stoorde voortzetting van de huur moet 
kunnen rekenen. 

De Regering heeft er in eerste in-
stantie vrij beknopt en in tweede in-
stantie vrij uitgebreid op gereageerd. 
Zij heeft daarbij zoveel bezwaren te-
gen dit systeem naar voren gebracht, 
dat wij het er in het eindverslag bij 
hebben laten zitten. Op zich zelf echter 
zouden wi j een uitgebreider toepas-
sing van hetgeen ik bepleitten aanzien 
van de eigenaar, wel toejuichen, in-
dien het te realiseren zou zijn. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik begrijp 
niet waarom er een extra uitzondering 
moet bestaan, indien er sprake is van 
eigendom. Want waarom kan het drin-
gend gebruik niet gerealiseerd worden 
via het verwerven van een ander 
pand? 

De heer Scholten (CDA): Dat kan (het 
is ook in de nadere memorie van ant-
woord aangestipt) wanneer de zaak 
wordt beoordeeld door de rechter, een 
rol spelen. Bij de beantwoording van 
de vraag of de eigenaar andere moge-
lijkheden heeft om in zijn huisvesting 

te voorzien, wordt ook bezien of de 
huurder op dezelfde woningmarkt mo-
gelijkheden heeft. Hierbij kan zich zeer 
wel de casuspositie voordoen (dit be-
doelde ik tijdens mijn interruptie aan 
het adres van mevrouw Beckers) dat 
de passende woonruimte die voor de 
huurder beschikbaar moet zijn, wel-
eens niet passend zou kunnen zijn 
voor de verhuurder, die uitgerekend in 
dit bewuste pand zou willen wonen 
waarvan hij de eigenaar is. 

Ik zal verder niet treden in datgene 
wat het werk van de kantonrechter is 
bij de uitwerking van deze wet, al wil ik 
hierover straks nog wel enkele vragen 
stellen. Dit is echter het systeem zoals 
het ons - ik meen dat het sociaal ver-
antwoord is - in grote lijnen voor ogen 
staat. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben bang 
dat 'passende woonruimte' net zoiets 
gaat worden als het begrip 'passende 
arbeid'. Mevrouw Salomons heeft een 
opmerking gemaakt over een uit-
spraak van de bewindslieden over de 
bejaarden, die overigens wel is terug-
genomen, namelijk dat, als bejaarden 
eenmaal een bepaalde leeftijd hebben 
bereikt, zij wel in een bejaardentehuis 
kunnen. Wie beoordeelt dat? Zij zelf 
toch op de allereerste plaats? Het is 
zeer moeilijk om dat aan een interpre-
tatie, zelfs die van de rechter, over te 
laten. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer partijen tegen-
over elkaar staan, kan men natuurlijk 
zeggen, dat de ene partij altijd het ge-
lijk aan haar kant heeft. Dat was de ou-
de opvatting ten aanzien van de eigen-
dom. Dit is nu met betrekking tot de ei-
genaar/verhuurder in het bestaande 
Burgerlijk Wetboek ten aanzien van 
concrete omstandigheden ook neerge-
legd. Men kan natuurlijk ook helemaal 
overslaan naar het andere uiterste en 
zeggen: de visie van de huurder wordt 
altijd gehonoreerd. 

Ik wil in dit verband de algemene re-
gel nogmaals herhalen: bij het vol-
doen aan de verplichting dient de 
huurder recht te hebben op een onge-
stoorde voortzetting van het huurge-
not. Een uitzondering op die algemene 
regel, moet mogelijk zijn en daarbij 
kunnen meningsverschillen denkbaar 
zijn. Zij zijn in feite ook aanwezig. 
Daarvoor hebben wij in ons land een 
bepaald systeem, met daarbij de zeer 
belangrijke functie van de kantonrech-
ter, die wikkend en wegend ten slotte 
decideert waar het gelijk ligt. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! ... 

De Voorzitter: Ik verzoek om in deze 
termijn zo weinig mogelijk te interrum-
peren om voor de tweede helft van de 
dag zo veel mogelijk ti jd over te nou-
den, die wij dringend nodig hebben. 

De heer Scholten (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het door de CDA-fractie in 
de schriftelijke voorbereiding bepleite 
syteem is in de wet neergelegd onder 
zeer restrictieve voorwaarden ten gun-
ste van de huurder. Het spreekt vanzelf 
dat wi j dientengevolge het wets-
ontwerp, zoals het thans voor ons ligt, 
onderschrijven. Ik kom straks echter 
nog op een belangrijke uitzondering 
terug. 

Ik vat het samen. Dit wetsontwerp 
versterkt de positie van de huurder in 
sterke mate in de thans geliberaliseer-
de gebieden, waar het Burgerlijk Wet-
boek geldt. Tevens is er sprake van 
versterking van de positie van de huur-
der in de thans niet geliberaliseerde 
gebieden, waar de Huurwet nog van 
kracht is, kortom, in de Randstad Hol-
land. Wij wil len de Regering gaarne 
een compliment maken voor de wijze 
waarop zij bij de diverse nota's van 
wijzigingen de positie van de huurder 
heeft willen versterken. 

Met betrekking tot twee suggesties 
vanuit de kring van kantonrechters is 
onzerzijds thans nog een amendement 
voorgesteld inzake de verhuis- en in-
richtingskosten en inzake het instellen 
van zwaardere eisen aan degene die 
onderhuurder is. Dit laatste zou ik ei-
genlijk moeten uitbreiden tot de kring 
van degene die de overleden huurder 
opvolgt en geen huwelijkse relatie met 
die overledene heeft gehad. Dit heb ik 
echter nog niet in een amendement 
vervat. Het wetsontwerp stelt zowel 
aan de onderhuurder als aan de groep 
van personen die ik zojuist heb ge-
noemd zwaardere eisen dan die welke 
gesteld worden aan de echtgeno(o)t(e) 
wanneer hij of zij, als medehuur-
der, de huurder opvolgt. Daarover 
hebben wij in het eindverslag ook een 
kritische opmerking gemaakt. Mijn col-
lega Dijkman en ik hebben ten aanzien 
van de onderhuurder reeds een amen-
dement ingediend. Ik ben nieuwsgie-
rig naar de reactie van de Regering op 
dit punt. 

Wat de verhuis- en inrichtingskosten 
betreft, zijn wij van oordeel, dat, wan-
neer de huur onder bijzondere om-
standigheden wordt opgezegd ten 
gunste van de eigenaar/verhuurder -
daarover hebben wij zojuist al een in-
terruptiedebatje gehad - het te allen 
tijde mogelijk moet zijn, dat de rechter 
een vergoeding inzake de verhuis- en 
inrichtingskosten aan de huurder toe-
wijst, die zou moeten ruimen. 
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Ook op dat punt hebben collega 
Dijkman en ik via een amendement 
wijziging voorgesteld. 

Wij zijn erkentelijk voor de bereid-
heid van de Regering diverse sugges-
ties, door de CDA-fractie gedaan, over 
te nemen via de nota van wijzigingen. 
Ik noem nog even de punten - de heer 
Van Dam kan daarnaar dan luisteren -
waarop wi j in een eerste reactie onzer-
zijds hebben gewezen. 

In de eerste plaats is dat het opne-
men van een regeling ter bescherming 
van de onderhuurder. Dit was niet in 
het oorspronkelijk wetsontwerp opge-
nomen. 

In de tweede plaats, het verleggen 
van het initiatief, wanneer er onenig-
heid ontstaat over het voortzetten van 
de verhuur, om bij de rechter aan te 
kloppen van de huurder naar de ver-
huurder. In het kader van een billijke ri-
sicoverdeling ligt het voor de hand dat 
dan de verhuurder daartoe het initiatief 
moet nemen. Dit is een aanmerkelijke 
verbetering van de positie van de huur-
der. 

In de derde plaats is dat de wijziging 
ten aanzien van de voortzetting van de 
huurovereenkomst bij het overlijden 
van de huurder ten gunste van echtge-
noot en andere personen die met de 
huurder een gemeenschappelijke 
huishouding hebben. De echtgenoot is 
thans van rechtswege medehuurder 
en wordt bij overlijden van de huurder, 
zelf huurder. Ik zou het op prijs stellen 
wanneer de Minister in zijn antwoord 
nog eens inging op het verschil tussen 
huurder en medehuurder. Daarover 
hebben ons de laatste weken namelijk 
een aantal kritische opmerkingen be-
reikt. Bij afwezigheid van die situatie 
worden die anderen huurder die in het 
huis een hoofdverblijf hebben en met 
de overleden huurder een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding 
hebben gehad. 

Ook is via nota van wijzigingen een 
regeling opgenomen voor de gevol-
gen voor de huurovereenkomst bij 
ontbinding van het huwelijk, anders 
dan door overlijden. 

In de vierde plaats is dat de verkor-
ting van de tijdsduur van de huurover-
eenkomst, indien deze wordt voortge-
zet door de erfgenamen. Een verzoek, 
gedaan door de Raad voor Onroeren-
de Zaken en door de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer, is dit graag in een eer-
ste reactie in het voorlopig verslag 
meegenomen. 

Deze vier punten, samen met nog 
andere punten, zijn door de Kamer in 
een eerste reactie naar voren ge-
bracht, ook door de CDA-fractie. De 
Regering heeft deze wil len honoreren. 

Ik ben de Regering daarvoor erkente-
lijk. 

Bij tweede nota van wijzigingen - het 
is misschien goed dit even samen te 
vatten - is het wetsontwerp zeer ingrij-
pend gewijzigd, mede op verzoek van 
de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Ik 
zou vijf punten wil len noemen. 

Het eerste punt is de huuropzegging 
via de rechter alleen op basis van het 
limitatief stelsel van ontruimingsgron-
den en niet meer op basis van een 
blanco delegatie aan het billijkheids-
oordeel van de rechter. Op dit punt 
zijn vanuit de kring van kantonrechters 
in Nederland van stonde af aan bezwa-
ren ingebracht. Zij waren namelijk he-
lemaal niet gelukkig met die blanco 
delegatie' die aanvankelijk in het wets-
ontwerp was opgenomen. 

Het tweede punt is - wij hebben 
daarover al gediscussieerd - dat voor 
de huurder passende woonruimte be-
schikbaar dientte zijn, indien hij onder 
bijzondere omstandigheden de wo-
ning moet ontruimen voor de eigenaar 
die de woning onder bijzondere om-
standigheden voor eigen bewoning 
nodig heeft. Ik zal met belangstelling 
kennisnemen van het antwoord dat de 
bewindsman zal geven op de kritische 
vragen die de geachte afgevaardigde 
mevrouw Salomons heeft gesteld over 
de passende woonruimte. 

Het derde punt is het verbod van 
huuropzegging voor eigen gebruik ge-
durende drie jaar na verkrijging. Dit is 
een belangrijke verbetering. In feite 
komt deze erop neer dat met de proce-
dure, die pas na drie jaar kan worden 
gestart, het wel vier of vijf jaar kan du-
ren voordat onder die bijzondere om-
standigheden de woning moet worden 
ontruimd. 

Een vierde belangrijk punt is de nie-
tigheid van huuropzegging op andere 
gronden dan in de wet genoemd. 

Het vijfde punt is de introductie van 
een terme de grace in het geval van 
wanprestatie. 

Mijnheer de Voorzitter! De CDA-frac-
tie in de Tweede Kamer kan zich met 
het wetsontwerp dat thans voorligt, op 
hoofdpunten verenigen, behoudens 
het ontbreken van een regeling voor 
de gevolgen van het eindigen van 
niet-huwelijkse samenwoningen, an-
ders dan in geval van overlijden, want 
dat is immers in het wetsontwerp ge-
regeld. Wij hebben op dit punt een no-
ta van de Minister ontvangen. Die nota 
is zeer interessant en wij zijn de be-
windsman daarvoor dan ook erkente-
lijk. Politiek is de conclusie dat ook de 
Regering van oordeel is dat deze zaak 
behoort te worden geregeld. Er wor-
den echter nogal wat bezwaren tegen 
een regeling op dit moment aange-
voerd. 

Het tweede punt waarop ik wijs is 
dat vanuit de maatschappij wordt aan-
gedrongen op een regeling op dit mo-
ment. Ik denk daarbij aan de stukken 
die wij hebben ontvangen van de Ne-
derlandse Gezinsraad, van het COC, 
van het Comité Huurbescherming Am-
sterdam en van de gezamenlijke comi-
tés huurbescherming. Het geheel 
overwegend en bezwaren daaraan 
verbonden inziend, heeft de CDA-frac-
tie geconcludeerd dat wat ons betreft 
thans toch een regeling moet worden 
getroffen - nog beperkt van aard - die 
eventueel, wanneer allerlei discussies 
hebben plaatsgevonden, kan worden 
uitgebreid. 

Het gaat bij het ontwerpen van een 
regeling om twee essentialia, wanneer 
ik het goed zie, namelijk in de eerste 
plaats om het geven van rechtsbe-
scherming aan hen die een duurzame 
samenleving hebben en niet in een hu-
welijkse relatie tot elkaar staan en in 
de tweede plaats om het voorkomen 
van misbruik, met andere woorden om 
het doorkruisen van het distributiebe-
leid van de overheid. Bij dat laatste 
punt komt de sociale functie van de 
woning weer om de hoek kijken. Wan-
neer het om dit tweede punt gaat, 
moeten wij naar ons oordeel daaraan 
geen zwaardere eisen stellen dan 
gesteld worden ten aanzien van het 
huwelijk en andere huuropvolgingen 
die in het wetsontwerp worden voor-
gesteld. 

Naar de mening van mijn fractie is 
de overheid een neutrale, wanneer het 
gaat om het bieden van rechtsbescher-
ming op het terrein van de volkshuis-
vesting, en dienen huwelijkse en niet-
huwelijkse samenlevingen op dezelfde 
wijze in de wet rechtsbescherming te 
worden geboden . Dan dienen de niet-
huwelijkse samenlevingen evenwel 
een duurzaam karakter te vertonen. -
De CDA- en de VVD-fractie hebben 
getracht, dat in een amendement neer 
te leggen, waarbij wi j hebben gepro-
beerd, de gevaren en risico's, aan een 
regeling verbonden, zoveel mogelijk 
terug te dringen. 

Het is duidelijk dat wij niet de enigen 
zijn die een sterke voorkeur hebben 
voor een regeling op dit moment, hoe 
beperkt ook, want die voorkeur leeft bij 
velen in deze Kamer. Ik heb de indruk -
ik heb het amendement van mevrouw 
Salomons en de haren nog niet gezien 
- dat aan die zijde toch een wat andere 
invalshoek wordt gekozen wat de op-
lossing betreft. 

Over het uitgangspunt zijn wij het 
misschien eens. Wij stellen ons graag 
open voor nader overleg met de Rege-
ring en met collega's in de Kamer om 
te bezien hoe uitgaande van de ge-
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dachte dat de overheid een neutrale is 
ten aanzien van deze zaken in het bie-
den van rechtsbescherming, vervol-
gens daarop in de concrete situatie 
van dit moment het beste kan worden 
geantwoord. 

Ik nader het einde van mijn betoog. 
Naar aanleiding van het eindverslag 
moet ik nog een vraag aan de Rege-
ring stellen over artikel 1623h, tweede 
lid. Daarover heeft ook de Nederland-
se Gezinsraad uitgebreid gesproken. 
In dat artikel gaat het over het geval 
dat de huurder is overleden en de 
echtgenoot de huurovereenkomst niet 
wenst voort te zetten. Wij hebben de 
vraag gesteld wat de gevolgen moeten 
zijn wanneer niet de huurder overlijdt, 
maar de mede-huurder - echtgenoot-
en wanneer de huurder om die reden 
het betrokken pand wenst te verlaten. 

Voor alle inwonenden is deze si-
tuatie, veronderstellen wi j , nagenoeg 
gelijk aan de situatie waarbij de huur-
der overlijdt en de mede-huurder 
eventueel de huurovereenkomst niet 
wenst voort te zetten, ten gevolge 
waarvan de anderen, desgewenst au-
tomatisch in de huurovereenkomst 
kunnen treden, met de beperkende be-
paling waarover ik reeds sprak. Wat is 
echter, maatschappelijk gezien, voor 
hen het verschil wanneer niet de huur-
der overlijdt maar de mede-huurder en 
de huurder op grond daarvan het pand 
wenst te verlaten, ten gevolge waar-
van zij ook automatisch zouden moe-
ten ontruimen? 

Voorlopig vind ik dit - wi j hebben 
het ingebracht in het eindverslag - een 
onbevredigende situatie. Ik zou het op 
prijs stellen wanneer de Regering, die 
in de reactie op het eindverslag heeft 
gezegd, eigenlijk niette kunnen ingaan 
op de motieven inzake de huuropzeg-
ging, omdat dit in de wetgeving te ge-
compliceerd zou worden, in haar ant-
woord op dit punt wilde ingaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook naar 
aanleiding van het eindverslag en het 
antwoord hierop wil ook ik een vraag 
stellen over de passende woonruimte 
en de beschikbaarheid ervan. De Rege-
ring zegt hiervan: Zijn partijen het niet 
eens over de vraag of andere passen-
de woonruimte beschikbaar is, dan ligt 
het in de rede dat de verhuurder de 
rechter hiervan moet overtuigen, im-
mers, het beschikbaar zijn van andere 
passende woonruimte is een voor-
waarde voor de toewijzing van het be-
roep van de verhuurder op eigen ge-
bruik. Ik verzoek de Regering om een 
nader antwoord over deze materie, 
over de bewijzen die moeten worden 
aangevoerd voor de rechter. 

Mijnheer de Voorzitter! Een punt 
waarop ik ook graag een reactie van de 
Regering zou willen ontvangen betreft 
de verlenging van de huurovereen-
komst voor bepaalde of onbepaalde 
termijn. Op zich zelf heeft mijn fractie 
voorkeur - wanneer het verzoek om de 
huurovereenkomst op te zeggen door 
de verhuurder wordt afgewezen - voor 
het bestendigen van de bestaande si-
tuatie zonder meer, hetgeen ervoor 
pleit dat de huurovereenkomst voor 
onbepaalde termijn wordt voortgezet. 
Het wetsontwerp zegt, dat het zowel 
voor onbepaalde als voor bepaalde 
termijn kan. 

Ik zie de voordelen welke zijn ver-
bonden aan het feit, dat het voor be-
paalde termijn gebeurt, omdat dan in 
ieder geval in die periode niet een 
nieuwe huuropzegging kan plaatsvin-
den, maar zit het risico er niet in, dat 
bij een eventuele tweede poging om 
de huur op te zeggen de rechter toch 
de neiging zal hebben, mee te wegen 
dat al één maal, voor een bepaalde ter-
mijn, de huurovereenkomst is ver-
lengd? Ik zou gaarne in dit plenaire de-
bat iets vernemen over de afweging en 
over de keuze die de Regering ten slot-
te voor deze tekst heeft gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij 
aansluiten bij de door mevrouw Salo-
mons gestelde vragen over de zorgen 
die vanuit de kring van de bejaarden-
wereld zeer recent nog tot ons zijn ge-
komen. 

Ik zou verder bij de Regering wil len 
aandringen op afhandeling van diver-
se reeds lang toegezegde zaken. Ik 
denk in de eerste plaats aan de kwestie 
van de verhuur van bedrijfsruimte. Ik 
heb hier staan, dat collega Van Schaik, 
die al sinds mensenheugenis deel uit-
maakt van de Raad van State, hiervoor 
klemmende betogen heeft gevoerd. 
Van achter de regeringstafel heeft hij 
hierop altijd een positief antwoord 
ontvangen: deze zaak zou worden ge-
regeld. Het antwoord zal nu misschien 
ook positief zijn, maar wij wil len daar 
eigenlijk niet langer genoegen mee ne-
men. Als de Regering op dit punt niet 
kan komen met een concrete toezeg-
ging, met een daarbij behorende ti jd-
tabel - in orde van grootte - dan zullen 
wi j op dit punt een uitspraak van de 
Kamer trachten te verkrijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het tweede 
punt: het voorkeursrecht van de huur-
der bij verkoop van woningen, gere-
geld in het regeerakkoord tussen VVD 
en CDA. Wij zouden graag vernemen 
wanneer wij het wetsontwerp kunnen 
tegemoet zien. Het lost niet alles op. 
Binnenkort is er een mondeling over-
leg met de Staatssecretaris van VRO 

over deze gehele problematiek inzake 
de verkoop van huurwoningen - colle-
ga Cornelissen zal dit namens onze 
fractie behandelen - maar in ieder ge-
val is het zo, dat dit onderdeel, name-
lijk het geven van een voorkeursrecht 
aan de huurder, naar onze mening een 
deel van de problematiek zal oplossen. 

In de derde plaats: Wanneer komt 
de regeling inzake de door de huurder 
gemaakte kosten inzake verbetering 
van de woning? Wij zouden dit gaarne 
op korte termijn gerealiseerd zien. 

In de Nota huur- en subsidiebeleid 
waarmee wi j destijds wat de essenti-
alia betreft gaarne onze instemming 
hebben betuigd, is gepleit voor over-
zichtelijkheid en voor een op diverse 
punten verbeterde regeling ten aan-
zien van de huur en huurverhoudin-
gen. Er zijn in de Huurprijzenwet 
woonruimte op beslissende wijze ver-
beteringen aangebracht wat de prijs-
stelling betreft. Wij hebben daaraan 
gaarne onze parlementaire steun ge-
geven. Collega Cornelissen heeft dat 
zeer duidelijk namens onze fractie naar 
voren gebracht. 

Wij hebben thans deze afronding, 
een wijziging van het Burgerlijk Wet-
boek, die zoals uit mijn bijdrage wel zal 
zijn gebleken onze hartelijke instem-
ming heeft. Ik dank de bewindslieden 
Minister De Ruiter en Staatssecretaris 
Brokx voor de in de loop van deze be-
handeling in het wetsontwerp aange-
brachte wijzigingen. Ik hoop dat de na-
dere discussie ertoe kan leiden dat op 
punten die wij hebben voorgesteld 
nog enige bijstelling van het wets-
ontwerp kan volgen. 

D 
De heer Tripels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals de VVD-fractie reeds 
heeft opgemerkt in het nader voorlo-
pig verslag en ook door de woordvoer-
ders van de andere partijen vandaag 
werd verwoord, betekent het aan de 
orde zijnde wetsontwerp een stap in 
de goede richting van een evenwichti-
ge afweging en regeling van de rond 
huur en verhuur van een woning zich 
voordoende problemen tussen eige-
naar/verhuurder en huurder. Het is het 
laveren tussen het Scylla van de ver-
huurder en de Charybdis van de huur-
der. De vraag dient in de Kamer te 
worden beantwoord of het schip van 
staat zonder ernstige averij tussen de-
ze klippen door zal laveren. Het lijkt mij 
toe - ik heb de instemming van de an-
dere partijen gehoord, ook wel kritiek 
waarover wij verder kunnen discussie-
ren - dat de haven in zicht is en dat het 
schip straks aan de wal kan worden 
getrokken. 
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De heer Tripels (VVD) 

Zoals al door velen is betoogd heeft 
de VVD ook geponeerd en verdedigd 
de intentie om de zwakkeren te be-
schermen. Het gaat niet alleen om een 
kreet, maar het gaat om een funda-
mentele afweging, om het onderbou-
v?en waarom men dat doet. Is dat pour 
Ie besoin de la cause? Is dat omdat 
men kiezers wil winnen? Omdat men 
in het gevlij wi l komen? Of is men er-
van overtuigd dat men dit op diep aan-
wezige gronden, rechtsbeschouwin-
gen en opvattingen omtrent maat-
schappelijk verkeer meent? 

Wanneer de VVD - dat zal men ons 
wel eens verwijten - in haar program-
ma steeds het eigen woningbezit heeft 
verdedigd, dan is dat een standpunt 
dat zij onverkort handhaaft. Dat impli-
ceert toch nooit dat de VVD geen oog 
zou hebben voor het bewaken van de 
rechten van de huurder zoals ook mo-
ge blijken bij de behandeling van dit 
wetsontwerp uit de inbreng die vanuit 
mijn fractie hieraan meer speciaal is 
gegeven. 

Het is interessant in dit kader te ver-
melden het rapport 'De eigendoms- en 
huurverhouding' van het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, waaruit blijkt dat het eigen 
woningbezit tussen 1956 en 1975 meer 
dan verdubbeld is, van 740.000 eenhe-
den tot 1,6 miljoen. 

In 1975 was 39% van de woning-
voorraad in het bezit van de bewoner 
tegen 29% in 1956. 

Misschien zal men zich afvragen 
waarom ik dat aanhaal. Om duidelijk te 
maken dat het bij eigendom om iets 

anders gaat. Ik doe dit ook niet vanwe-
ge de contrastwerking, maar omdat 
wi j hier spreken over iets fundamen-
teels. Het gaat om de wijze van be-
schikken over een woning. Dat gaat 
verder dan het eigendomsrecht. Dan 
valt het onder één van de meest pri-
maire levensbehoeften van de mens. 
Wat is in het primaire natuurrecht het 
belangrijkste? Voeding, kleding en 
huisvesting. In welke rangorde deze 
geponeerd worden, is niet relevant. 
Vandaag wordt gesproken over een 
sociale functie. Akkoord. 

Maar in de meest primitieve samen-
levingsvormen is onderkend, dat deze 
eerste levensbehoeften altijd moeten 
worden vervuld. Het is duidelijk dat te-
gen de achtergrond van de woning-
nood, gerelateerd aan deze primaire 
levensbehoeften van de mens, oplos-
singen moeten worden aangedragen, 
die bewerkstelligen dat men een veili-
ge, rustige en beschermde huisvesting 
heeft en die voldoen aan het gestelde ■ 
criterium. 

De woning is namelijk de enige 
plaats op de wereld, waar men volle-
dig vrij is, waar in zekere zin de collec-
tiviteit ophoudt, waar men tot zichzelf 
kan komen en w a a r - om de woorden 
van het liberale verkiezingsprogram-
ma aan te halen - men geheel zichzelf 
kan zijn. Wanneer men de voordeur 
achter zich dichttrekt, heeft men een 
klein stukje op Aarde, waar men heer 
en meester is, waarbij het volslagen ir-
relevant i s - o f moet zijn - o f men nu 
eigenaar van die woning is dan wel 
huurder, rechthebbende op het auto-
nome gebruik van dat object. 

In de 'Institutes' van Coke, geschre-
ven in de jaren 1552-1633, leest men -
ik citeer de letterlijke uitdrukking; vaak 
gebruikt men deze uitdrukking ver-
keerd - 'my house is my castle'. Daar-
mee bracht hij toen reeds tot uitdruk-
king het beginsel van de onschend-
baarheid van de woning, woning niet 
als object van eigendom doch als ob-
ject om erin te wonen. 

Het is begrijpelijk dat de behande-
ling van dit wetsontwerp velen raakt 
omdat hier het meest elementaire be-
lang van ieder mens in het geding is: 
het voldoen aan de primaire levensbe-
hoeften. Het gaat niet om afweging 
van eigendom, zoals omschreven in 
artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek, 
waarin eigendom gedefinieerd wordt 
als het recht om van een zaak het vrije 
genot te hebben en daarover op de 
volstrektste wijze te beschikken. Dit 
gaat verder. Verhuur is het beschikken 
door de eigenaar, die meent dat hij er-
over moet beschikken, in de geest zo-
als wi j vandaag bespreken; hij staat 
dat af aan een ander. 

Ondanks de problemen, die zijn ge-
rezen, heeft de wetgever gedacht: sa-
lus ubi multa consilia, ofwel men gaat 
veilig als men steunt op veler raad. 
Men heeft willen luisteren, niet alleen 
naar de Kamer maar ook naar degenen 
buiten de Kamer, die ons met deskun-
digheid en geëngageerdheid hebben 
wil len voorlichten. Gelet op de markt-
situatie, die ontstaan is, gaat het om 
de bescherming van de underdog, 
waarbij de geneigdheid van de ander 
om misbruik van zijn machtspositie te 
maken tegenover de 'Habenichts' - het 
klinkt misschien wat theatraal maar 
het is bittere realiteit - moet worden 
beteugeld. In het algemeen kan mijn 
fractie instemmen met het zoeken naar 
en bereiken van een evenwicht in die 
rechtsverhouding, die werd gezocht 
en bereikt en waarbij is getracht die 
rust en veiligheid zoveel mogelijk in te 
bouwen (kan ik daar veilig wonen, ben 
ik daar heer en meester, zijn die rust en 
veiligheid gegarandeerd?). 

Wij moeten als wetgever nooit de ar-
rogantie hebben dat wij menen alle 
denkbare gevallen, die zich in een der-
gelijke rechtsverhouding zouden kun-
nen voordoen, op een adequate wijze 
te kunnen regelen. Het blijft mensen-
werk. Inherent daaraan is, dat het niet 
absoluut en volmaakt is. Wel moet 
men trachten het merendeel van de 
zich voordoende gevallen op een 
evenwichtige wijze onder de werking 
van de wet te laten vallen. 

Vanmorgen is gesteld in deze Kamer 
dat reeds een lange weg is afgelegd. 
Men kan zeker niet spreken van een 
'partus praecox'. Een redelijk voldra-
gen produkt schijnt nu het levenslicht 
te aanschouwen. Het belangrijkste is, 
dat getracht is een optimale huurbe-
scherming aan de huurder te geven, 
hoewel in een eerdere redactie van ar-
tikel 1623d, omschreven onder stuk nr. 
9, theoretisch die bescherming ook te 
vinden zou zijn, doch het accent te veel 
werd verlegd naar de rechter. Terecht 
is door dat gremium gesteld: belast 
ons daar niet mee, geef ons toch een 
kader waarbinnen wij kunnen opere-
ren, mede ter beoordeling van de inte-
ressenten en ter bevordering van de 
rechtszekerheid. 

Met grote instemming heeft mijn 
fractie er kennis van genomen, dat de 
blokkadetermijn van drie jaar in het 
wetsontwerp is ingevoerd. Ik acht dit 
een van de belangrijkste onderdelen 
betreffende de rechtsbescherming. Dit 
zal er wellicht toe leiden, dat een aspi-
rant-koper van een woning zich eerst 
richt op woningen, die vrij van huur 
zijn of op nieuwbouw. Dit biedt uiter-
aard een veel reëlere en gezondere op-
lossing van het voorliggende pro-
bleem. 
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Tripels 

Met betrekking tot de opzegging -
de huurder moet binnen zes weken 
schriftelijk aan de verhuurder meede-
len, of hij al dan niet toestemt in het 
beëindigen van de huurovereenkomst 
- zou ik de vraag willen stellen, of het 
nu om een imperatieve redactie gaat 
met bepaalde consequenties. Zou het 
niet in acht nemen van deze termijn 
leiden tot nietigheid van de opzeg-
ging? In de eerste zinsnede van het 
desbetreffende wetsartikel wordt 
weliswaar gesteld dat nietigheid wordt 
meegebracht, doch waar de daarop-
volgende zin slechts een imperatieve 
redactie heeft, lijkt het mij vanwege de 
rechtszekerheid gewenst dat er wat dit 
betreft een duidelijk antwoord wordt 
gegeven. 

Terecht is de teneur van dit wets-
ontwerp: de bescherming van de 
huurder. Dit tracht men met veel in-
spanning te realiseren. Ik heb mij de 
vraag gesteld, of het wel passend is 
dat er sprake is van nietigheid wan-
neer men met de huurder een termijn 
overeenkomt, die langer is dan in de 
wet wordt voorgesteld. Er worden mi-
nimumtermijnen voorgesteld maar de 
wetgever geeft aan, dat het niet moge-
lijk is, een langere opzegtermijn af te 
spreken dan wordt vermeld. Ik meen, 
dat dit bezijden de realiteit is; miskend 
wordt dat de huurder er bij de contract-
afsluiting belang bij kan hebben, een 
termijn van bij voorbeeld één jaar te 
bedingen. Er dreigt in dat geval nietig-
heid omdat voorbij wordt gegaan aan 
de doelstellingen van het huidige 
wetsontwerp. Ik zou de Regering wi l-
len vragen, dit nader te bezien. 

Ten aanzien van de stelling, dat uit-
sluitend de in de opzegging vermelde 
gronden in aanmerking dienen te ko-
men, heb ik enkele kanttekeningen te 
maken. Ik kom nog terug op de wijze 
van procederen, de contentieuze 
rechtspraak bij dagvaarding begin-
nend, öf de verzoekschrift-procedure. 
Mijn fractie opteert voor de laatste 
procedure. 

In het kader van de wetswijziging in-
zake de rechtsvordering kwam aan de 
orde de mogelijkheid om in de conten-
tieuze procedure de gronden en mid-
delen aan te vullen. Naderhand werd 
dit ook mogelijk gemaakt voor de ver-
zoekschriftenprocedure. Echter, in de-
ze discussie komt men ook een arrest 
tegen van de Hoge Raad van 5 februari 
1965 - men leze er de Nederlandse Ju-
risprudentie 1975, nr. 173 op n a -
waarin in het algemeen werd gesteld, 
dat men op dat moment niet de moge-
lijkheid kende van de aanvulling van 
de rechtsgronden en de eis. De Hoge 

Raad stelde, dat in dergelijke gevallen 
de rechter moest beoordelen of het in 
strijd zou zijn met de eis van een goe-
de procesorde wanneer de eis zou 
worden vermeerderd. De rechter zou 
deze vraag van geval tot geval moeten 
beantwoorden. 

Een mogelijkheid is, te handelen 
overeenkomstig artikel 429i Rechts-
vordering, waarin de bedoelde moge-
lijkheid voor de rekestprocedure wordt 
ingevoerd. Wij opteren daarvoor en ik 
zal straks uitleggen waarom wij dit 
doen. Als men deze mogelijkheid ten 
aanzien van het voorliggende wets-
ontwerp niet wil volgen, wordt men 
steeds geconfronteerd met het ge-
noemde arrest van de Hoge Raad; er is 
geen regeling en de rechter moet maar 
uitmaken of een en ander in strijd is 
met een goede procesorde en of de 
belangen van de huurder met de wijzi-
ging van de gronden onredelijk wor-
den geschaad. Ik meen daarom dat het 
gewenst is, de tekst van artikel 429i in 
te voeren. Ik geef de Regering in over-
weging, twee woorden toe te voegen, 
waarmee geïndiceerd wordt dat die 
mogelijkheid moet blijven bestaan. 
Dat lijkt mij praktisch en rationeel. 

Mijn fractie is bijzonder verheugd 
dat de gronden nu in ieder geval l imi-
tatief zijn genoemd. Dat is de eerste 
sluis. De tweede sluis is de termijn van 
drie jaar. Dan komt de derde sluis. Het 
wordt zo haast een trias politica in een 
kleinere vorm. De derde sluis is de 
passende woonruimte. 

Een belangrijke vraag is of alleen de 
persoon van de verhuurder bij een be-
paalde zaak betrokken kan zijn, dan 
wel of zijn huisgenoten, verwanten in 
de eerste graad, dus vrouw en kinde-
ren of zijn pleegkind erbij mogen wor-
den betrokken. Niemand zal kunnen 
miskennen dat er van nature tussen de 
in de wet genoemde personen een zo-
danig nauwe, op natuurrecht gegron-
de relatie bestaat, dat het onredelijk 
zou zijn deze bij de belangenafweging 
te elimineren. Het is praktisch ondenk-
baar dat men dit miskent. Zeker de 
CDA-fractie, die dit altijd als onderdeel 
van haar beschouwingen heeft gepo-
neerd, zal het niet kunnen miskennen. 
Vanuit die relatie moet op reële gron-
den acceptabele rechtsbescherming 
kunnen worden gegeven. 

Ik ben er verheugd over dat er niet 
meer wordt gesproken over 'soortge-
lijke woonruimte' maar over 'passen-
de woonruimte'. Getuige de jurispru-
dentie van kantongerechten en recht-
banken mag 'soortgelijk' niet verward 
worden met overeenkomst in huur-
prijs. Er is een ruim scala van factoren. 

Wat is passend? Het antwoord kan niet 
alleen worden gegeven aan de hand 
van de economische waarde, de huur-
prijs die wordt gevraagd. 

Men kan denken aan het voorbeeld 
van iemand die in een bepaald gedeel-
te van de stad is gevestigd. Zijn kinde-
ren gaan er naar school. Hij werkt in de 
buurt, heeft er zijn vrienden en kennis-
sen en voor mijn part zijn buurtcafé. Er 
is een bloemlezing van jurisprudentie 
op dit stuk. Ik neem aan dat de Rege-
ring zal onderstrepen, dat met het ge-
bruik van het woord 'passend' de rectv 
ter een ongekend scala van criteria 
krijgt die hij in zijn oordeelsvorming 
dient te betrekken, niet alleen wanneer 
zij door de huurder worden aangedra-
gen, maar ook vanuit zijn eigen verant-
woordeli jkheid. Hij zal de argumenten 
en feiten tussen verhuurder en huur-
der mogen kritiseren en aanvullen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De rech-
ter kan dus volgens de ideeën van de 
heer Tripels een volstrekt ander type 
woning als passend beschouwen, bij 
voorbeeld op grond van zijn overwe-
gingen ten aanzien van woonruimte-
verdeling. Het is dan helemaal niet re-
levant of de partij die moet ontruimen 
tevoren een aanzienlijk betere woning 
had. 

De heerTripels (VVD): Dat is natuurlijk 
niet mijn bedoeling. Ik kan dit ook niet 
stellen, omdat de rechter gebonden is 
aan de vordering van de huurder en de 
wettelijke beperkingen die hem zijn 
gegeven. Hij kan alleen rechtsgronden 
aanvullen en mag geen feiten aanvul-
len. Daarmee zou de procesorde wor-
den miskend. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De rech-
ter moet het passend zijn toetsen. 

De heerTripels (VVD): Natuurlijk moet 
de rechter dat doen. Hem wordt ge-
vraagd in een speciaal geval te beoor-
delen of de opzegging gegrond is en of 
een passende woonruimte wordt aan-
geboden. Van geval tot geval moet hij 
rekening houden met alle relevante en 
bekende omstandigheden. Die kan hij 
ambtshalve kennen en van de partijen 
te weten komen. Dat systeem wordt in 
de rechtsvordering al jarenlang ge-
volgd. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik was 
verbaasd dat de heer Tripels zo geluk-
kig is met het 'soortgelijk'. Als relevan-
te factor valt de te ontruimen woning 
helemaal weg. De heer Tripels gaat er 
diep op in, omdat hij het kennelijk een 
verbetering vindt. 

De heerTripels (VVD): Ik vind 'pas-
send' een beter woord dan 'soortge-
lijk'. 

Tweede Kamer 
16 mei 1979 Huurovereenkomsten 4969 



Tripels 
Mevrouw Salomons (PvdA): Het is niet 
of-of, maar het was enen . 

De heer Tripels (VVD): Ik vind het crite-
rium dat thans in de wet wordt voorge-
steld aanzienlijk beter. Ik heb getracht 
het u duidelijk te maken, maar als u het 
niet hebt begrepen, so what? Ik richt 
mij tot de Regering en via haar tot de 
rechter. In ieder geval moeten zij we-
ten wat hiermee is bedoeld. Als zij het 
weten, ben ik gelukkig. 

Er is een kleine typefout geslopen in 
het vierde lid van artikel 1623e, waar 
staat 'opgekind'. Ik neem aan dat dat 
een Freudiaanse typefout is. De be-
doeling zal zijn die te herstellen, wat 
inmiddels al kan zijn gebeurd. 

Ik kom tot de kwestie van de schade-
vergoedingsplicht. Volgens de huidige 
tekst kan men, wanneer voor eigen ge-
bruik is opgezegd, uit de wet lezen -
het is zelfs imperatief geredigeerd —, 
dat een schadevergoedingsplicht ont-
staat. Ik meen dat het denkbaar is dat 
de huurder om andere redenen dan 
dat de eigenaar zelf van de woning ge-
bruikwi l maken, in beëindiging bewil-
ligt. Wanneer er volledige consensus 
is tussen verhuurder en huurder, komt 
het mij voor dat er geen schadever-
goedingsplicht moet bestaan. Ik ver-
neem hierover graag het oordeel van 
de Regering. 

Wanneer de gronden van beëin-
diging en opzegging zijn verankerd, 
moeten die dan limitatief zijn? Dat lijkt 
mij vrij onredelijk. Er kunnen zich im-
mers na de opzegging feiten voordoen 
die van relevante aard zijn. Ik zou het 
betreuren indien, wanneer de eerste 
opzegging ten dode is opgeschreven, 
de verhuurder kort daarna met een 
nieuwe procedure de huurder moet 
lastig vallen. Is het niet in strijd met 
een goede procesorde om die moge-
lijkheid toch in de wet op te nemen? 
Daarmee wordt geen enkel belang ge-
schaad, integendeel. De goede proces-
orde en de snelheid en efficiëntie er-
van worden bevorderd, te meer, daar 
wij opteren - dat heeft de wetgever in 
het voorstel terecht gedaan - voor de 
verzoekschriftprocedure. 

Ik noem een aantal criteria die in ver-
band met de verzoekschriftprocedure 
van belang zijn. 

1°. Er behoeft geen dagvaarding te 
worden uitgebracht en derhalve geen 
deurwaarder te worden ingeschakeld. 
Ik wil hun niet het brood uit de mond 
stoten, want het betekent dat er geen 
exploitkosten zullen zijn. Voor hun 
praktijk is dit naar mijn mening echter 
niet van wezenlijke betekenis. 

2°. De verzoekschriftprocedure 
opent meer mogelijkheden dan een 

contentieuze procedure. De verzoek-
schriftenregeling en rechtsvordering 
openen de mogelijkheid dat de rechter 
een getuigenverhoor zal bevelen. Hij 
kan zelfs een door hem aangewezen 
persoon als getuige of als deskundige 
doen oproepen; hij kan dat zelfs door 
de griffie laten doen. Dat is in de con-
tentieuze procedure niet mogelijk. 

3°. De rechter is veel minder lijde-
lijk. 

4°. Er vindt steeds een mondelinge 
behandeling plaats. 

Bij de behandeling van de begroting 
van Justitie heb ik ook opgemerkt, dat 
de afstand tussen de rechter en de jus-
titiabele hierdoor wordt bevorderd. 
Dat is een groot goed. Ik heb dat bij de 
begrotingsbehandeling verdedigd. Als 
voorbeeld is toen het moderne Duitse 
Procesrecht aangevoerd. De rechter 
kan in dat contact veel beter evalu-
eren, de belangen van partijen tegen 
elkaar afwegen en tot inzichten ko-
men, waartoe hij via schriftelijke con-
clusies van antwoord, die vaak al vri j 
steriel zijn, en via replieken dupliek 
nooit komt. Daarom opteert mijn frac-
tie zonder meer voor de verzoek-
schriftprocedure. 

Van de kant van de PvdA-fractie is 
gezegd dat in ieder geval een advocaat 
in de zaak moet worden betrokken. Uit 
mijn verleden zou ik dat niet durven 
weerspreken. Ik merk op dat onlangs 
nog een arrest door de Hoge Raad is 
gewezen, nl. op 10 november 1978, ge-
publiceerd in Nederlandse Jurispru-
dentie 1979, nr. 233, waarin de Hoge 
Raad heeft uitgemaakt dat het systeem 
van het toevoegingsbeleid is, dat de 
keuze van de justitiabele voor een be-
paalde raadsman, mits wonende in het 
arrondissement waar zich de procedu-
re afspeelt, prevaleert. 

Met andere woorden, het is niet juist 
dat bij de request-procedures voor het 
kantongerecht de rechtzoekende im-
peratief is aangewezen op rechtsbij-
stand van gerechtsdeurwaarders. Hij 
kan zijn keuze bepalen, hetgeen ook de 
regel in het toevoegingsbeleid was. De 
Hoge Raad heeft dus recentelijk uitge-
maakt dat deze keuze prevaleert. Ik 
meen dat aan dit verlangen van de 
PvdA thans meer body is gegeven. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat be-
twijfel ik. In zijn betoog is de heer Tri-
pels kennelijk het antwoord op de vra-
gen van mevrouw Haas en mij over 
het arrest van de Hoge Raad ontgaan. 

De heer Tripels (VVD): Ik weet niet of ik 
daaraan veel mis. In ieder geval ken ik 
het antwoord niet. Bij de verdere be-
schouwingen komt dat antwoord mis-
schien nog aan de orde. 

Voorts wil ik een opmerking maken 
over de vergoeding van de verhuis- en 
inrichtingskosten. Aanvankelijk was 
deze vergoeding in het wetsontwerp te 
vinden. De Regering heeft die regeling 
teruggenomen op grond van een naar 
mijn mening redelijke motivering. Ik 
wil voorop stellen dat de kwestie van 
de vergoeding van de verhuiskosten 
bij ontruiming uiteraard geen halszaak 
is. Ik spreek daarbij alleen over de ont-
ruiming op grond van het eigen ge-
bruik door de verhuurder. Dit komt 
nietter discussie, wanneer de ontrui-
ming plaatsvindt op grond van het on-
betamelijk huurder zijn of op grond 
van wanprestatie. Ik heb al aange-
voerd dat door de blokkade van drie 
jaar al een zekere rem op speculatie 
wordt gezet. Je kunt niet alle ondeug-
den met wettelijke maatregelen tegen-
houden, maar het is duidelijk dat daar-
op een rem wordt gezet, ledere huur-
der kan natuurlijk bij het tot stand ko-
men van de overeenkomst proberen, 
zijn positie veilig te stellen. 'Jus vigi-
laritibus scriptum': Het recht is ge-
schreven voor degenen die waakzaam 
zijn. De huurder kan afspraken maken. 

In de brochures die de Regering gaat 
uitgeven kan dit nader worden verduide-
lijkt; daarin kunnen hierover goede ad-
viezen worden gegeven. Ik ben ervan 
overtuigd dat de Regering het verzoek 
van de voorgaande sprekers op dit 
punt gaarne zal overnemen. Als ik alle 
uitgegeven brochures lees, kan ik mij 
niet voorstellen dat de Regering dit on-
derdeel in de geweldige reeks van bro-
chures zou wil len negeren. De huurder 
kan bij het tot stand komen van het 
huurcontract uiteraard veel privileges 
bedingen. Het vrije contractenrecht 
bestaat ook op dat punt, voor zover de 
wet niet iets met nietigheid treft. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Hoe kan 
een huurder bij het contract een der-
denwerking van deze bedingen af-
dwingen? De eerste wanprestatie 
maakt dergelijke bedingen niet meer 
afdwingbaar. Wij hebben deze discus-
sie al eens eerder in de Kamer gevoerd 
naar aanleiding van de verkoop van de 
RSV-woningen. Mij lijkt dat deze rege-
ling niet waterdicht is te maken. Nu 
kan de Regering gaan voorlichten tot-
dat zij een ons weegt, maar dat zal dan 
niet helpen. 

De heer Tripels (VVD): Dit is natuurlijk 
geen onderwerp voor een scheeps-
werf; u gebruikte nl. het woord 'water-
dicht'. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het ging 
mij niet om de scheepswerf, maar om 
de woningen die verkocht werden. 
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De heer Tripels (VVD): Het was mij wel 
duidelijk wat u bedoelde. U zult weten 
dat er een vrij contractrecht is, voor zo-
ver de wet niet met nietigheid bedreigt. 
Dat betekent dat een huurder bij het 
tot stand komen van de overeenkomst 
bepaalde voorrechten kan bedingen. 
Hij moet proberen, zijn belangen zo 
goed mogelijk te behartigen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Het is wel 
interessant dat u mij college geeft, 
maar u gaat niet in op mijn vraag hoe 
hij dat van derden kan afdwingen. Als 
er een nieuwe partij in plaats van de 
verhuurder komt, gaat de zaak mis. 

De Voorzitter: Ik sta vanaf nu geen in-
terrupties meer toe! 

De heer Tripels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een juridisch uiter-
mate vreemde vraag, want als er een 
contract is en een derde neemt dat 
over, dan gaat het contract ook over. Ik 
begrijp het probleem dan ook niet. 

Mevrouw Salomons (PvdA): U heeft er 
nooit van gehoord dat die wanprestatie 
afdwingbaarheid van de overeenkomst 
onmogelijk maakt? 

De heer Tripels (VVD): Nu wordt de 
verwarring steeds groter. Wij moeten 
proberen om de Huurwet aan de wal te 
krijgen en op deze manier gaat het wa-
terdichte helemaal zoek en het schip 
zinken. Dat moeten wij voorkomen. 

Wanneer iemand een pand koopt en 
zeker een pand dat verhuurd is, dan 
durf ik in het algemeen wel te stellen 
dat hij dat niet doet uit speculatie-
overwegingen. Hij zal dat doen, omdat 
hij op de vrije markt via de nieuwbouw 
niet de mogelijkheid heeft om aan een 
pand te komen. Men vergeet ook vaak 
dat de eigenaar van de verhuurde wo-
ning straks inrichtingskosten krijgt als 
hij die woning zelf wil gaan betrekken. 
Aan de andere kant weet de huurder 
bij het huren van een huis al bij voor-
baat dat er een tijd komt waarop hij het 
pand zal verlaten, vri jwil l ig of niet. 

Wij kennen niet de eeuwigdurende 
huur alhoewel er uitspraken zijn van 
de Hoge Raad dat een eeuwigdurende 
huurovereenkomst toch niet in strijd is 
met de wet. ledere huurder weet dus 
bij voorbaat dat er een moment komt 
waarop hij het huis zal verlaten, vrij-
wil l ig en dan krijgt hij ook kosten, of op 
het moment dat de verhuurder grotere 
belangen heeft die gelukkig worden 
gecontroleerd. 

De kwestie van de kostenvergoeding 
is geen halszaak, te meer niet omdat 
het niet imperatief is voorgeschreven. 
Er staat immers dat de rechter een te-
gemoetkoming kan geven. De rechter 

zal dan moeten nagaan hoe hoog de 
herinrichtingskosten zijn. Daarbij zal 
hij moeten bekijken of de inrichting al 
was afgeschreven, enz. Ik kan mij heel 
wat moeilijke beoordelingen van de 
kantonrechter voorstellen, maar geluk-
kig is er de escape van de bill i jkheid; 
de kantonrechter behoeft het niet te 
doen. 

Mijn fractie is van mening dat dit kan 
worden geschrapt gelet op de extra 
bescherming van de huurder die in het 
wetsontwerp wordt opgenomen. Nog-
maals, ook de huurder kan bepaalde 
zaken bedingen op het opstellen van 
het huurcontract. In de praktijk echter 
benadert de verhuurder meestal de 
huurder met het verzoek om zelf in de 
woning te mogen gaan wonen en 
geeft daarbij direct zijn argumenten. 
Vaak wordt men het met elkaar eens 
en dat moet uiteraard zoveel mogelijk 
worden bevorderd. De verhuurder 
vraagt de huurder om de woning te 
verlaten, zegt toe dat hij de inrichtings-
kosten en de verhuiskosten betaalt. 
Men kan beter in de praktijk z'n recht 
vinden dan via gerechtelijke dwang. 
De argumentatie van de Regering 
overtuigt mijn fractie om het te schrap-
pen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
een opmerking maken over het indie-
nen van een nieuw verzoek. Er wordt 
in het wetsontwerp gesteld dat men bij 
het vaststellen van het huurcontract, 
noem het maar een verlenging, pas 
een nieuw verzoek kan indienen drie 
maanden voor het einde van de door 
de rechter vastgestelde termijn. 

Daarbij is echter vergeten dat de 
mogelijkheid zich kan voordoen dat, 
nadat de eis is afgewezen, de verhuur-
der die de kous op de kop heeft gekre-
gen, de huurder maar blijft bestoken. 
Onmiddellijk nadat de beslissing is ge-
vallen, waarbij het huurrecht voor on-
bepaalde termijn is verlengd, kan de 
verhuurder op ieder willekeurig mo-
ment wéér met een verzoek naar de 
rechter stappen. Dit lijkt mij onredelijk. 

Ik zou de Regering willen vragen te 
overwegen dit probleem in de wets-
tekst op te lossen, bij voorbeeld (ik 
geef maar een suggestie) door te be-
palen dat, nadat de rechter de termijn 
voor onbepaalde tijd heeft verlengd 
(er is een voorziening voor de bepaal-
de termijn) binnen één jaar na het on-
herroepelijk worden van de desbetref-
fende uitspraak geen nieuw verzoek 
kan worden ingediend. Ik vind dit rati-
oneel. Men moet dergelijke pesterijen 
voorkomen, niet alleen ter bescher-
ming van de huurder maar ook ter be-
scherming van de verhuurder tegen 
zich zelve. 

In dit kader zou ik een opmerking 
willen maken naar aanleiding van de 
brief van de Nederlandse Woningraad 
van 11 mei die ik gisteravond onder 
ogen kreeg. Ontbinding van de huur-
overeenkomst omdat de huurder zijn 
verplichtingen niet nakomt, kan 
slechts door de rechter geschieden. 
Daarbij wordt dus gedacht aan wan-
prestatie. Nu vraagt de Nederlandse 
Woningraad zich terecht af, of hierbij 
niet vergeten is dat men in een con-
tract ook andere ontbindingsgronden 
dan wanprestatie zou kunnen stipule-
ren. De mens is vindingrijk als hij pro-
beert de mazen van de wet te vinden. 
De opmerking van de Nederlandse 
Woningraad heeft mij wel te denken 
gegeven. Ik acht dit zeer wel mogelijk. 
Ik meen dan ook dat het zinvol kan zijn, 
mede in de optiek van de bescherming 
van de huurder, op dit punt te bepalen 
dat de ontbindingsgronden, niet alleen 
die wegens wanprestatie, niet contrac-
tueel kunnen worden geregeld, maar 
dat ze allemaal door de rechter moe-
ten worden getoetst. Op die manier 
worden ook andere ontbindingsgron-
den uitgesloten, welke zouden kunnen 
dienen ter ontduiking van de kennelij-
ke bedoeling van de wet op dit stuk. 

Met betrekking tot huur en huwelijk 
verdedigen wi j nu de rechtsbescher-
ming van de echtgenoot, maar in de 
ons omringende landen (Frankrijk, Bel-
gië en Duitsland) kent men reeds die 
rechtsbescherming. In de Sechste 
Durchführungsverordnung zum Ehe-
gesetz van nota bene 21 oktober 1944 
die, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
nu nog steeds rechtsgeldigheid heeft, 
heeft men een zeer eenvoudige oplos-
sing voor dit probleem gevonden. 

Ik citeer het volgende (paragraaf 5): 
'Füreine Mietwohnung kann der 

Richter bestimmen dass ein von beiden 
Ehegatten eingegangenes Mietver-
haltnis von einem Ehegatten al lei n 
fortgesetzt wird, oder dass ein Ehegat-
te an Stelle des Anderen in ein von die-
sem eingegangenen Mietverhaltnis 
eintritt. Der Richter kann den Ehegat-
ten gegenüber Anordnungen treffen, 
die geignet sind, die aus dem Mietver-
haltnis herrührenden Ansprüche des 
Vermieters zu sichern.'. 

Met andere woorden: er wordt een 
zeer ruime rechtsbevoegdheid gege-
ven aan de rechter, noem het maar 
freies Ermessen, ook tegenover de 
verhuurder. In lid 2 van dezelfde para-
graaf lees ik bovendien het volgende: 

'Bestand kein Mietverhaltnis an der 
bisherigen Ehewohnung, so kann der 
Richter zugunsten eines Ehegatten ein 
Mietverhaltnis an der Wohnung be-
gründen.'. 
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Dit gaat bijzonder ver; de rechter 

kan dan zelfs een huurverhouding 
vaststellen. Even verder: 

'Hierbei setzt der Richter den Miet-
zins fest. Ist dieser neu zu bilden, so 
soll der Richter vorher die Preisbehör-
de horen.'. 

Hiermee is het helemaal geregeld. 
De rechter wordt hiermee een enorm 
grote vrije marge gegeven. 

In ieder geval ben ik wel gelukkig 
met dit onderdeel van het wetsvoor-
stel over de verhouding van de echtge-
noten. Het lijkt mij dat dit betekent, dat 
zij van rechtswege medehuurder zijn. 
Dienen de opzegging aan en de ontrui-
mingsmaatregelen tegen beide echt-
genoten te geschieden? Hierop wil ik 
graag een antwoord van de Regering 
hebben. Ik vraag dit, omdat bij een 
dagvaarding van samenwonende 
echtgenoten het voldoende is dat een 
exploot wordt uitgebracht aan de 
gemeenschappelijke woonplaats. 
Daarbij zegt de deurwaarder altijd zo 
prachtig: 'en één afschrift dezes vooi 
beiden latende aan'. Dit is ongeveer de 
obligate tekst. 

Er kunnen zich echter conflicten 
voordoen tussen de echtelieden. Als 
de man bij voorbeeld een opzegging 
krijgt en als het niet zo goed loopt in 
het huwelijk - ik heb begrepen dat dit 
ook kan voorkomen - kan die man, om 
de vrouw te plagen, de huuropzegging 
naast zich neerleggen. Ik vind het dus 
noodzakelijk dat wordt vastgesteld dat 
een opzegging en ontruimingsmaatre-
gelen tegen beide echtgenoten dienen 
te geschieden. Bovendien zal men 
hiervoor reeds een argument kunnen 
vinden in artikel 88 van het BW, dat 
een bepaalde rechtsbescherming 
geeft. 

Ik wil niet onvermeld laten, dat de 
Hoge Raad in december 1978 in 
Rechtsspraak van de week 1979, num-
mer 7, heeft aangetoond hoe belang-
rijk het is dat deze wetsbescherming, 
die thans in dit wetsvoorstel is beslo-
ten, wordt gegeven. De Hoge Raad 
heeft bij de toepassing van artikel 18 
uitgemaakt: 

'De stelling aan het slot van het mid-
del dat na beëindiging van de per-
soonlijke bewoning door de huurder 
de gezinsleden onverminderd tot het 
genot van het gehuurde gerechtigd 
blijven, vindt geen steun in de Wet'. 

Daarom vind ik het zo belangrijk, dat 
deze rechtsbescherming nu geëffectu-
eerd wordt door middel van dit voor-
stel. 

Een dergelijke regeling heeft betrek-
king op de interne verhoudingen van 
de echtgenoten, alsook de externe ver-

houdingen ten opzichte van de ver-
huurder. De echtgenoot/niet-huurder 
ontleent aan de artikelen 81 en 83 van 
het BW een medegebruiksrecht van de 
echtelijke woning. Men kan verdedi-
gen - maar het is niet helemaal zeker -
dat dit medegebruiksrecht ook externe 
werking heeft of had tegenover de 
huurder, namelijk indien de echtgeno-
ten in onderling overleg niet samen-
wonen, dus dat bij voorbeeld de 
vrouw, krachtens onderlinge af-
spraak, in de door de man gehuurde 
echtelijke woning woont. De echtge-
noot/niet-huurder geniet in elk geval de 
bescherming van artikel 88 van het 
BW. Het tussen de echtgenoten gel-
dende huwelijksgoederenregime 
speelt daarbij geen rol. Na echtschei-
ding of scheiding van tafel en bed is 
het huwelijksgoederenregime wel be-
palend voor de interne verhouding 
van de echtgenoten. Het gebruiksrecht 
van de echtelijke woning valt immers 
onder de huwelijksgoederengemeen-
schap. Men vergelijke hiervoor de Ho-
ge Raad 9 mei 1952, jurisprudentie 
1953-563. Bij boedelscheiding moet 
die dus aan een van de echtgenoten 
worden toebedeeld. De gedeposse-
deerde echtgenoot heeft dus het recht 
op vergoeding van de waarde daar-
van. 

De rechtspraak en schrijvers zijn 
echter niet eensluidend omtrent de 
vraag, of deze interne verhouding tus-
sen de echtgenoten ook extern werkt, 
namelijk ten opzichte van de verhuur-
der, ofwel anders vertaald: moet de 
verhuurder, die aan de man verhuurd 
heeft, zich laten 'welgevallen dat de 
vrouw krachtens boedelscheiding zijn 
huurder wordt? Het Hof Amsterdam 
beantwoordde deze vraag ontkennend 
bij arrest van 5 oktober 1967, Neder-
landse Jurisprudentie 1969, nummer 
49, doch bevestigend bij arrest van 8 
oktober 1970, Nederlandse Jurispru-
dentie 1971-48. 

Het gebruiksrecht van de echtelijke 
woning is een vermogensrecht dat als 
zodanig waarde heeft. De echtgenoot, 
die na echtscheiding het woongenot 
verkrijgt, moet dus aan de andere 
echtgenoot een vergoeding betalen. 
Dit geldt, ongeacht het huwelijksgoe-
derenregime: in geval van gemeen-
schap van goederen behoort de ver-
goeding via de boedelscheiding te 
worden vereffend; in geval van uitslui-
ting van gemeenschap heeft de gede-
possedeerde echtgenoot een recom-
penserecht. 

Uiteraard rijst dan het probleem op 
welk bedrag het huurrrecht gewaar-
deerd moet worden. Dit alles is inhe-
rent aan dit probleem. Verwezen mag 

worden naar Rechtbank Breda, 5 de-
cember 1967, Nederlandse Jurispru-
dentie 1968, nummer 98. Dit is het eni-
ge wat ik op dit gebied heb kunnen 
vinden. Uiteraard moet in de externe 
verhouding de verhuurder weten wie 
zijn huurders zijn, dus wie voor nako-
ming aansprakelijk zijn. Daarom zijn 
van belang de ti jdstippen, waarop het 
medehuurderschap van de echtgenoot 
niet huurder aanvangt c.q. het mede-
huurderschap van een echtgenoot ein-
digt. Deze twee belangrijke punten 
verdienen een nadere beschouwing. 
Deze moeten op eenvoudige wijze vast 
te stellen zijn. In artikel 1639 g, eerste 
lid, in het wetsontwerp spreekt men 
over de situatie dat de woonruimte de 
echtgenoot tot hoofdverblijf strekt. De 
vraag is wat verstaat men onder 
'hoofdverblijf '? Moet dit niet verduide-
lijkt worden? Bovendien legt artikel 
1623 g verband met voorlopige voor-
zieningen bij scheiding. 

Niet duidelijk is of het medehuurder-
schap eindigt indien de echtgenote, 
hangende de echtscheidingsprocedu-
re in onderling overleg - dus niet 
krachtens voorlopige voorzieningen -
gescheiden woont. 

Eveneens onduidelijk is de rechts-
positie, indien de voorlopige voorzie-
ningen hun rechtskracht verliezen. 
Verder mist men in deze regeling het 
ontslag van de gedepossedeerde echt-
genoot uit de huurdersverplichtingen. 
Verder lijkt het gewenst dat duidelijk 
tot uitdrukking komt dat het mede-
huurderschap ontstaat op het moment 
van de huwelijksvoltrekking, tenzij de 
huurovereenkomst bestaande het hu-
welijk wordt aangegaan, in welk geval 
ervan de aanvang af twee medehuur-
ders zijn, te weten de beide echtgeno-
ten. Met andere woorden: de aanvang 
van dit medehuurderschap is derhalve 
duidelijk vast te stellen, namelijk de 
huwelijksdatum, maar dit geldt niet 
ten aanzien van alle gevallen van de 
beëindiging van dit medehuurder-
schap. 

Het verdient wellicht enige overwe-
ging of men moet bepleiten of de 
voorlopige voorzieningen, die eigen-
lijk maar ordemaatregelen zijn, geen 
constitutieve betekenis hebben, of de 
clausus niet kan vervallen. Het schept 
in ieder geval grote onduidelijkheid 
over de rechtsverhoudingen. 

Ik vind het een goede bepaling dat 
bij vonnis wordt vastgesteld door de 
rechter wie van de beide echtgenoten 
de huurwoning krijgt. Is dit echter niet 
te beperkt? De rechter zou niet alleen 
bij het echtscheidingsvonnis maar ook 
bij latere uitspraak die mogelijkheid 
moeten hebben. Hij spreekt die echt-
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scheiding wel uit, waarover beide par-
tijen het dan eens zijn, maar dan moet 
nog 'gestoeid' worden over de kinde-
ren. 

De heer Van Dam (PvdA): Een vreemd 
woord. 

De heer Tripels (VVD): Inderdaad, een 
vreemd woord. 

De rechter zou dus niet per se bij het 
vonnis moeten beslissen, maar hij zou 
bij een nadere uitspraak daarover ook 
een beslissing moeten kunnen geven. 

Daarmee zijn echter niet alle proble-
men opgelost. Indien in de echtschei-
ding wordt berust, doch van de beslis-
sing over de echtelijke woning geap-
pelleerd wordt, ontstaat er een va-
cuüm. De voorlopige voorziening ten 
aanzien van de echtelijke woning is 
immers geëindigd. Beëindiging van de 
appèlprocedure binnen zes maanden 
van artikel 165 van het Burgerlijk Wet-
boek is niet te verwachten. 

Men kan die moeilijkheid natuurlijk 
ondervangen door ten aanzien van de 
indeplaatsstelling van de huurrechten 
de uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
te vorderen. Dit pleegt men in de prak-
tijk echter vaak te vergeten. 

Ik stel dus voor in één moeite het gat 
te dichten, dat namelijk ten aanzien 
van de alimentatie kan ontstaan, de 
alimentatie krachtens voorlopige voor-
zieningen. Men zou dus uitdrukkelijk 
kunnen stellen dat de alimentatie 
krachtens het echtscheidingsvonnis 
nog niet is ingegaan omdat van de ali-
mentatiebeslissing is geappelleerd, 
tenzij bij het echtscheidingsvonnis ten 
aanzien van de alimentatiebeslissing 
ook een uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad is gegeven. 

Bovendien lijkt lid 4 van artikel 1623-
g uit te nodigen tot a contrario-redene-
ringen. Aangezien slechts de met rech-
terlijke sanctie elders wonende echt-
genoot medehuurder blijft, komt die 
hoedanigheid niet toe aan de echtge-
noot die krachtens onderlinge af-
spraak, staande huwelijk of tijdens het 
scheidingsgeding elders verblijft. Naar 
het gevoelen van mijn fractie lijkt dit 
toch ongewenst. Dit zou misschien 
aanleiding kunnen zijn te heroverwe-
gen wat tijdens de scheidingsprocedu-
re moet gebeuren, terwijl wel belang-
rijk is dat bij vonnis of bij nadere uit-
spraak van de rechter een duidelijke 
beschikking wordt gegeven. 

Vervolgens kom ;k te spreken over 
een kwestie die alle sprekers vandaag 
bezighoudt, namelijk de kwestie van 
de niet-huwelijkse relaties. Met instem 
ming en bewondering heb ik kennis 
genomen van het indringende discus-

siestuk van de Minister van Justitie, te 
weten de nota van 4 mei van dit jaar, 
die in een korte tijd is opgesteld. Ik heb 
daarvoor veel bewondering, maar aan 
de andere kant komt het mijn fractie 
voor - ik heb dat ook begrepen van de 
andere woordvoerders - dat men dit 
probleem niet langer vooruit moet 
schuiven. 

Voor derden is het onverteerbaar en 
onverklaarbaar dat bij overlijden de 
niet-huwelijkse relaties worden er-
kend, want in het wetsontwerp is het 
recht tot voortzetting geregeld. Men 
worstelt al lang met dit probleem. Het 
is dan ook redelijk en zinvol, in de loop 
van de behandeling van dit wets-
ontwerp een redelijke voorziening te 
bieden voor de niet-huwelijkse rela-
ties. Men kan deze mensen niet nege-
ren, want ook zij hebben hun proble-
men en hun rechten die hun toeko-
men. Dat laatste is communis opinio in 
deze Kamer. De discussienota van 4 
mei zal nog aanleiding kunnen zijn tot 
een diepgaande behandeling. 

Het is mijn ervaring dat, hoe dieper 
je in een wetsontwerp duikt, je meer 
gaat zien, meer gaat nuanceren en tot 
verbeteringen komt. Ik heb gepoogd, 
samen met mijn collega Scholten, tot 
een oplossing hic et nunc te komen die 
aanvaardbaar is en die niet in strijd is 
met de opvattingen van de Regering. 

De Minister heeft immers terecht ge-
zegd dat hiervoor moet worden ge-
zorgd en dat er voorzieningen moeten 
worden getroffen. Wij hebben dus ge-
meend, op dit moment naar een der-
gelijke oplossing te streven, ervan 
overtuigd zijnde dat bij nadere discus-
sies en gehoord de geïnteresseerden, 
wellicht tot een betere regeling kan 
worden gekomen. Er is nog nooit een 
wet gemaakt die niet door verschillen-
de ontwikkelingen door de jaren heen 
een verbetering heeft ondergaan. 

Vanwege de rechtszekerheid opteert 
de VVD-fractie voor de verklaringsvari-
ant. Vanwege de tijd zal ik mij op dit 
punt beperken. 

Mijnheer de Voorzitter! Heb ik de mij 
toegemeten tijd al overschreden? 

De heer Van Dam (PvdA): Ruim-
schoots! 

De heer Tripels (VVD): Het is aan de 
Voorzitter, dit te beoordelen. 

De Voorzitter: U hebt mij gezegd, plus 
minus 45 minuten te zullen spreken, 
maar u bent nu ongeveer 53 minuten 
bezig. 

De heer Van Dam (PvdA): Zie je wel, 
de Voorzitter geeft mij gelijk. 

De heer Tripels (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks de beperkte tijd 

moet ik enige relevante opmerkingen 
maken. Bij de verdere beschouwingen 
zal ik die nader nuanceren. 

In de discussienota van de Minister 
van Justitie wordt gesproken van 'sa-
menleven'. Ik gebruik echter liever het 
woord 'samenwonen', omdat bij de 
behandeling van dit wetsontwerp het 
accent ligt op het samen wonen en het 
voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding. Het woord 'samenleven' 
- hoewel dat misschien een inductie is 
die ik niet mag toepassen - geeft mij 
een ander idee dan het woord 'samen-
wonen' . Het gaat om de idee van het 
samen wonen, whatever de bedoelin-
gen zijn. Het kan daarbij gaan om een 
broer en zuster, maar men kan zich 
ook allerlei andere gevallen voorstel-
len, waarbij het naar mijn mening be-
ter is, te spreken van 'samenwonen'. 

Vervolgens kom ik tot de onderhuur-
der. Er kan een situatie bestaan waar-
bij de onderhuurder huurder wordt, 
dus bij voorbeeld in het geval de huur-
der verdwijnt van het tableau en de 
onderhuurder als het ware daarvoor in 
de plaats wordt gesteld. In het wets-
voorstel staat dat de verhuurder zich 
binnen een halfjaar nadat hij op grond 
van het eerste lid van het desbetreffen-
de artikel de overeenkomst heeft 
voortgezet tot de kantonrechter kan 
wenden. De verdere redactie van het 
artikel laat ik even buiten beschou-
wing. Ik vraag mij af waar dan een 'sig-
naal' ligt, want het voortzetten gaat via 
rechterlijke wegen. Plotseling gaat de 
huurder weg - de verhuurder is ziek of 
bevindt zich bij voorbeeld in het bui-
tenland - en dan schuift ineens de on-
derhuurder naar voren. 

Wat zijn hierbij de bedoelingen van 
de wetgever? Wanneer begint de ter-
mijn van een halfjaar? Waaraan heeft 
men houvast c.q. waaraan kan worden 
getoetst? Wanneer is de onderhuurder 
kenbaar voor de eigenaar-verhuurder 
in die positie gekomen? Er staat, dat 
hij zich binnen een halfjaar tot de kan-
tonrechter kan wenden. Is dit niet iet-
wat ondoordacht? Waar is de kapstok 
waaraan men hierbij de rechtszeker-
heid kan ophangen? Is het limitatief? 
Kan het daarna niet meer? Met andere 
woorden: moet het beslist binnen de 
hectische periode van zes maanden 
gebeuren? Ik meen dat dit punt nadere 
beschouwing verdient want het is 
vreemd, dat men uitsluitend binnen 
zes maanden met de onderhuurder 
voor de kantonrechter kan debatteren, 
op de gronden die in het wetsontwerp 
zijn opgenomen. Ik meen dat deze zaak 
nadere overweging behoeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een 
belangrijk punt. Hierover wordt ook 
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gesproken in de brief van de Woning-
raad van 11 mei j l . Ik vind het een zeer 
goede opmerking. Er ligt nu het voor-
stel, dat de rechter de overeenkomst 
verlengt. Dit is dus een constitutieve 
regeling. Zou het niet veel beter zijn -
ik zal direct een argument hiervoor ge-
ven; de Woningraad heeft mij hiertoe 
aan het denken gezet - de overeen-
komst te continueren en niet door de 
rechter te laten verlengen? Wanneer 
bij voorbeeld sprake is van een koop-
optieovereenkomst in de huurover-
eenkomst, dan vervalt deze bij verlen-
ging door de rechter. Ik verwijs hier-
voor naar een uitspraak van de Hoge 
Raad. Ik zie veel liever dat de opzeg-
ging geen effect heeft en de overeen-
komst doorloopt, opdat alle rechten 
die de huurder heeft bedongen wor-
den geconserveerd. Zij zouden verval-
len bij verlenging door de rechter, ten-
zij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt. 
Ik meen dat de Woningraad terecht 
deze opmerking heeft gemaakt. Ik 
neem haar graag over. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
hecht groot belang aan het voorkeurs-
recht voor de huurder. Als dit tot stand 
komt, komt het probleem van de ver-
goeding van verhuis- en inrichtings-
kosten in een geheel ander daglicht te 
staan; het kan dan op een heel klein 
pitje worden gezet. Ik heb met belang-
stelling vernomen, dat de Regering 
met grote voortvarendheid het voor-
keursrecht wi l regelen. Ik ondersteun 
dan ook gaarne het verzoek dat door 
anderen te dezer zake is gedaan. 

Ook ten aanzien van investeringen, 
door de huurder in de huurwoning ge-
daan, is een regeling vereist. Ik wijs er 
nogmaals op, dat het recht is geschre-
ven voor degenen die waakzaam zijn 
en dat degenen die menen, dit te kun-
nen regelen, nog altijd de vrijheid heb-
ben om dit te doen, maar goed: de 
mensen moeten vaak worden gehol-
pen en geadviseerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou willen 
eindigen met een citaat uit Hamlet, dat 
ik graag aan de Regering meegeef: 
'Take each man's censure, but reserve 
thy judgment ' ; Win ieders oordeel in, 
maar behoud u zelf uw oordeel voor! 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 12.57 uur 
tot 13.40 uur geschorst. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de orde 
te stellen en te behandelen bij de aan-
vang van de vergadering van dinsdag 
29 mei a.s.: 

de brief van de Minister-President 
over de coördinerende functie van de 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne (15 300-111, nr. 12). 

Ook stel ik voor, aan de orde te stellen 
en te behandelen in de vergaderingen 
van 12,13en 14 juni a.s.: 

de brief van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat ten geleide van het Ta-
rievenplan openbaar vervoer (15 572); 

wetsontwerp bijstand inzake de in-
vordering van enkele EEG-heffingen 
(15 357) (indien de voorbereiding zal 
zijn voltooid). 

Verder stel ik voor, aan de orde te stel-
len en te behandelen in de vergade-
ringen van 19, 20 en 21 juni 1979: de 
gezamenlijke behandeling van: 

het voorstel van wet van de heer 
Vondeling c.s. tot wijziging van de Wet 
kapitaaluitgaven publiekrechtelijke l i-
chamen (10 679); 

wetsontwerp Wet registratie onder-
handse kapitaalmarkt (11 069); 

wetsontwerp Wijziging van artikel 2 
van de Wet kapitaaluitgaven publiek-
rechtelijke lichamen (12 037); 

de brieven e.a. inzake De toekomst 
van de Wet kapitaaluitgaven publiek-
rectelijke lichamen en de verlening 
van de centrale financiering per 4 de-
cember 1974(13 204); 

wetsontwerp Goedkeuring beschik-
king ingevolge artikel 5 Wet kapitaal-
uitgaven publiekrechtelijke lichamen 
(13 259); 

wetsontwerp Intrekking van artikel 4 
en wijziging van artikel 5 van de Wet 
kapitaaluitgaven publiekrechtelijke l i-
chamen (13 891) (indien de voorberei-
ding zal zijn voltooid). 

Voorts stel ik voor, aan de orde te stel-
len en te behandelen bij de aanvang 
van de vergadering van woensdag 23 
mei a.s.: 

wetsontwerp Wijziging van de Wet 
op het Rijkswegenfonds (Stb. 1965, 30) 
(15 538). 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Omdat de Minister van 
Binnenlandse Zaken zijn agenda heeft 
omgezet, mede omdat er nog vragen 
ter mondelinge beantwoording zijn 
toegevoegd, zal de beantwoording 
van de vragen van het lid Van der Spek 
tijdens het normale vragenuur ge-
schieden en dus niet onmiddelli jk na 
de middagpauze. 

Omdat de volgende week donder-
dag 24 mei (Hemelvaartsdag) de Ka-
mer niet zal vergaderen stel ik voor, 
het 'vragenuurtje' vastte stellen op 
woensdag 23 mei a.s. bij de aanvang 
van de vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik bepaal nader dat alle 
openbare vergaderingen van commis-
sies, die op de woensdagen zullen 
worden gehouden, tot uiterlijk 12.30 
uur mogen voortduren. 

Nog stel ik voor, aan de orde te stel-
len bij de aanvang van de vergadering 
van dinsdag 19 juni 1979: het opma-
ken van een voordracht ter vervulling 
van een vacature in de Hoge Raad 
(15 579). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Op verzoek van de f rac-
tie van de VVD heb ik benoemd tot 
plaatsvervangend lid van de Bijzonde-
re Commissie 15 550 (ISP Noorden des 
Lands) het lid Waalkens in de plaats 
van het lid Bolkestein. 

Op verzoek van de fractie van de PvdA 
heb ik benoemd in de bestaande vaca-
tures: 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
10 036 (Nota nieuwe terreinen voor mi-
litaire doeleinden) het lid Wuthrich-
van.der Vlist, 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
missie 12037 (Kapitaaluitgaven pu-
bliekrechtelijke lichamen) het lid Pa-
t i jn ; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
12 090 (Migratie van Surinamers en 
Nederlands Antillianen) het lid Van 
Ooijen; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
12 125 (Wijziging van de Loodswet-
Initiatief Van Rossum) het lid 
Wüthrich-van der Vlist; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
12 778 (Nota Studiefinanciering) het lid 
Jabaaij; 

tot plv. leden van de Bijzondere 
Commissie 13450 en 14270 (Tijdige 
melding dreigende bedrijfssluiting en 
Nota langdurig werklozen) de leden 
Spiekeren Jabaaij; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
12 977 (Indexeringsmechanisme wet-
telijk minimumloon) het lid Castricum; 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
missie 14315 (Milieudelicten) het lid 
Jabaaij; 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
missie 14 359 (Welschap) het l idWuth-
rich-van der Vlist; 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
missie 14392 (Nota Landelijke gebie-
den) het lid Duinker; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
14451 (Multinationale Ondernemin-
gen) het lid Castricum; 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
misspe 14493 (Kaderwet Specifiek 
Welzijn) het lid Jabaaij; 

tot plv. lid van de Bijzondere Com-
missie 14496(Emancipatiebeleid) het 
lid Wüthrich-van der Vlist; 
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tot lid van de Bijzondere Commissie 

14664 (Wet beleggingsinstellingen) 
het lid Pronk; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
14986 (Arabische boycot) het lid Ter 
Beek en tot plv. leden van deze Bijzon-
dere Commissie de leden Wuthrich-
van der Vlist en Roethof; 

tot lid van de Bijzondere Commissie 
15007 en 15316 (VAD) het lid Castri-
cum en tot plv. lid van de Bijzondere 
Commissie 15317 (Jeugdwelzijn) het 
lid Jabaaij. 

Verder heb ik op verzoek van de fractie 
van de PvdA het lid Van Ooijen be-
noemd in de volgende vaste commis-
sies: 

tot lid van de vaste Commissie voor 
de betrekkingen met de Nederlandse 
Anti l len; 

tot plv. lid van de vaste Commissie 
voor Justitie: 

tot plv. lid van de vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken en tot plv. lid 
van de vaste Commissie voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
in de bestaande vacatures. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Be-
palingen met betrekking tot huur en 
verhuur van woonruimte (14249). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Met een aantal punten 
van het in november 1976, dat wil zeg-
gen onder het kabinet-Den Uyl door 
Minister Van Agt en Staatssecretaris 
Van Dam, ingediende wetsontwerp 
hadden wij niet de grootste moeite. 
Bepaald sympatiek was ons de ge-
dachte dat er eindelijk weer één huur-
beschermingsregime voor het gehele 
land zou komen. En ook de richting 
welke ingeslagen werd, kon globaal 
onze instemming hebben. Het 
systeem zoals wij dat op het ogenblik 
kennen voor de geliberaliseerde ge-
bieden zou het uitgangspunt zijn voor 
de nieuwe landelijke regeling. Maar 
het wetsontwerp heeft in de loop van 
twee en een half jaar, in een aantal fa-
sen, een grondige metamorfose on-
dergaan. 

Op verscheidene punten heeft het 
wetsontwerp een ommekeer van 180 
graden ten opzichte van het vertrek-
punt gemaakt. De Kamer werd voortge-
stuwd door actie-, pressie- en belan-
gengroepen en de bewindslieden 

ijlden de Kamer na, maar zij haalden 
de Kamer, althans tot op dit moment, 
nog niet geheel en al in. Maar mis-
schien is de stroom van nota's van ver-
betering, nota's van wijzigingen en ge-
wijzigde en nader gewijzigde wetsont-
werpen nog niet ten einde, want het is 
nu in de laatste fase ook nog haast-
werk geworden. 

Wij zouden bij deze gang van zaken, 
om te beginnen, een kanttekening wi l-
len maken. Destijds is commentaar op 
het oorspronkelijke wetsontwerp ge-
vraagd door de bijzondere kamercom-
missie. Dat commentaar, zij het ma-
ger, is gekomen, onder andere van de 
kring van kantonrechters, een groepe-
ring die in eerste instantie bij de uit-
voering van de wet betrokken zal zijn. 
Ook op het gewijzigde wetsontwerp is 
nog gereageerd door diverse belan-
genorganisaties, zowel van de huurders-
als van de verhuurderskant. 

De nadere memorie van antwoord 
en het nader gewijzigde wetsontwerp 
kregen nog de aandacht van enkele, 
gespecialiseerde belangenorganisa-
ties, dit keer echter uitsluitend van 
huurderszijde. Onze vraag is: Is dit een 
zinvolle manier waarop belang heb-
benden toch wel wat eenzijdig bij het 
wetgevingsproces betrokken worden? 
Het gaat er ons in dit verband nog niet 
eens zozeer om dat Kamer en be-
windslieden zich vooral door de meest 
actieve belangengroepen hebben la-
ten beïnvloeden, als wel dat het com-
mentaar van hen die de wet moeten 
toepassen én de verhuurdersorganisa-
ties door deze snelle afhandeling nau-
welijks of geen gelegenheid gehad 
hebben, op de steeds veranderende 
voorstellen te reageren. Wij laten dan 
nog maar buiten beschouwing dat zij, 
die niet in belangengroepen vertegen-
woordigd zijn, in het geheel niet aan 
bod komen. Is dit correct te noemen? 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling naar aanleiding van het ingedien-
de wetsvoorstel en de duidelijke ont-
wikkeling, die daarin te bespeuren 
valt, staat de rechtsbescherming van 
de huurder centraal. De meer algeme-
ne aspecten van volkshuisvestingsbe-
leid, welke toch beïnvloed worden 
door de vaststelling van bepalingen 
omtrent huur en verhuur van woon-
ruimte, komen zeer zijdelings - eigen-
lijk alleen onder het gezichtspunt van 
het woonruimtebeleid - aan de orde. 
Toch zouden wij om te beginnen voor 
die algemene aspecten aandacht wi l -
len vragen. 

Diverse malen komt ter sprake het 
afstoten van huurwoningen, de hori-
zontale splitsing van woningen, e.d. 

Hoe komt dat? Zien de bewindslieden 
geen oorzakelijk verband met de wijze 
waarop de huurbescherming en de 
huurpri jsvorming geregeld worden? 
Hoe zien zij tegen het verschijnsel aan? 
Betreuren zij het of laat het hen eigen-
lijk - misschien omdat het om een 
kwantitatief te verwaarlozen verschijn-
sel gaat - koud? Welk effect zal, ver-
wachten zij, wat dit betreft - het afsto-
ten van huurwoningen dus - uitgaan 
van het wetsvoorstel zoals dat thans 
ter tafel ligt? 

Een ander aspect is de doorstro-
ming. Is dit nog een serieuze doelstel-
ling van de Staatssecretaris van Volks-
huisvesting welke hij met kracht na-
streeft? Wordt in het wetsontwerp niet 
veel te eenzijdig de nadruk gelegd op 
het belangenconflict tussen huurder 
en verhuurder en wordt niet veel te 
veel uit het oog verloren dat er ook 
nog een andere tegenstelling bestaat, 
namelijk tussen degenen die over 
woonruimte beschikken en degenen 
die woonruimte zoeken? 

Wij zouden niet zó ver wil len gaan 
dat wij de huurpri jsvorming en de 
rechtsbescherming eenzijdig onderge-
schikt zouden wil len maken aan de 
doorstroming, maar wie aan de door-
stroming hecht, als beleidsdoelstel-
ling, mag en moet zich toch de vraag 
stellen of wetgeving op deze punten 
een ingebouwde aansporing tót of 
juist een rem óp de doorstroming be-
tekent. Wat is de visie van de bewinds-
man hierop? Is het enige wat de be-
windsman dienaangaande te zeggen 
heeft, dat er geen dwang tot verhuizen 
in het huurrecht is ingebouwd en dat 
een huurovereenkomst niet een altijd-
durend recht op woongenot verzekert, 
zoals is vermeld in de nadere memorie 
van antwoord, blz. 5? 

Zowel het overheidsingrijpen in de 
huurprijzen, zoals in de Huurprijzen-
wet bepaald, als het huurregime wor-
den steeds - en ook nu weer - gemoti-
veerd met het oog op de bestaande 
woningnood. Als het over woning-
nood gaat, wordt er onmiddelli jk ge-
schermd met overigens nogal uiteen-
lopende schattingen betreffende het 
aantal woningzoekenden, maar is het 
niet zaak dat wij tot een meer inhoude-
lijke omschrijving van het begrip wo-
ningnood komen en dat wi j vervol-
gens antwoord geven op de vraag wel-
ke soort en omvang van woningnood 
welke mate van overheidsingrijpen 
rechtvaardigt? Is er sprake van wo-
ningnood zolang er nog iemand ge-
vonden wordt die nog één of andere 
woningbehoefte heeft en zich als zoda-
nig ergens kan laten registreren? We 
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stellen de vraag misschien wat ex-
treem, zeker gelet op de situatie in 
sommige delen van ons land, maar de 
bewindslieden zullen begrijpen waar 
het ons ten principale om gaat. 

Een algemeen en fundamenteel be-
zwaar dat wij menen te moeten in-
brengen tegen het thans voorgestelde 
huurrechtregime is gelegen in het feit 
dat het een egalitair regime is. Aan-
vankelijk werd de rechter nogal enige 
ruimte tot belangenafweging gelaten 
maar die is successievelijk tijdens de 
schriftelijke behandeling ingeperkt. 
Het regime dat nu voorgesteld wordt, 
moet gelden zowel voor de 800.000 
woningen in handen van woning-
bouwcorporaties als voor de particu-
liere verhuurder die, door welke om-
standigheden ook, eigenaar is gewor-
den van een woning, die hij voor zelf-
bewoning niet onmiddelli jk nodig 
heeft en die hij wel wil verhuren; leeg 
laten staan mag straks wellicht niet 
meer en is om sociale en andere rede-
nen natuurlijk ook niet wenselijk. Tus-
sen deze beide uitersten liggen natuur-
lijk nog allerlei varianten. Wat voor 
idee van gelijkheid moet men wel heb-
ben om al deze situaties onder één re-
gime te wil len brengen? 

Men kan natuurlijk stellen dat de si-
tuatie van het huurder-zijn voor iedere 
huurder dezelfde is, maar dat is dan 
toch maar de halve waarheid. Ten aan-
zien van de verhuurders kan men dat 
zeker niet volhouden en op welke cate-
gorie verhuurders richt men zich pri-
mair in deze huurwetgeving? Wie over 
ontruimingsgronden voor dringend ei-
gen gebruik spreekt, kan toch onmo-
gelijk denken aan woningbouwcorpo-
raties en institutionele beleggers? Wie 
in het spoor van onze gedachtenlijn 
verder denkt kan toch onmogelijk alle 
verhuurders over één kam scheren en 
zal dat toch ook in zijn wetgeving tot 
uitdrukking moeten brengen? Als men 
de zaak onder déze gezichtshoek be-
ziet, moet men bij alle bezwaren, con-
stateren dat de huidige wetgeving ook 
veel voordelen biedt. 

Vanzelfsprekend hebben wi j waar-
dering voor de elementen van het 
wetsvoorstel, welke ten opzichte van 
de huidige regeling verbeteringen be-
vatten. Onder die elementen noemen 
w i j : 

- de mogelijkheid van voortzetting 
van de huurovereenkomst bij overlij-
den van de huurder door de echtgeno-
te en/of kinderen; 

- het verbod aan de verhuurder om 
de huurovereenkomst op te zeggen 
om een verhoging van de huurprijs te 
bewerkstell igen; 

- het feit dat het initiatief om naar 
de rechter te gaan bij een geschil over 
een huuropzegging voortaan bij de 
verhuurder zal l iggen; 

- de regeling voor onderhuur van 
zelfstandige woonruimte; 

- de mogelijkheid van een terme de 
grace ingeval de rechter een huurover-
eenkomst wegens wanprestatie ont-
bonden verklaart. 

Vrij neutraal staan wi j tegenover de 
discussie of de verzoekschriftenproce-
dure volgens de artikelen 429a t/m m 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering gehandhaafd moet 
blijven, dan wel vervangen moet wor-
den door de oneigenlijke verzoek-
schriftprocedure van artikel 125a e.v. 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Wij menen dat ook 
de huidige procedure een volwaardige 
procesvorm is waarin partijen, soms 
mede dank zij het actief optreden van 
de kantonrechter, royaal aan hun trek-
ken kunnen komen. 

Toch is onze fractie nog met een 
aantal zwarigheden blijven zitten. Het 
is ons bij voorbeeld nog niet duidelijk 
of het voorgestelde regime ook onver-
kort zal gelden voor de eigen woning 
die tijdelijk aan derden wordt ver-
huurd. Heeft op dit geval betrekking 
hetgeen geschreven staat in de nadere 
memorie van antwoord (blz. 10) waar 
gezegd wordt dat dit punt nog onder-
werp van nadere overweging kan uit-
maken? 

De grootste problemen hebben wij 
natuurlijk met het punt van opzegging 
wegens dringend eigen gebruik. Juist 
hier komt de kleine particuliere ver-
huurder in het vizier. Wij zijn voldaan 
over het feit dat blijkens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag welbe-
wust de aanduiding 'soortgelijk' uit ar-
tikel 18, tweede lid, onder b van de 
Huurwet niet overgenomen is en dat 
men het bij 'passend' gelaten heeft. Ik 
sluit mij wat dit betreft aan bij hetgeen 
de heer Tripels heeft gezegd. 

Een ander punt is dat bepaald is 
dat voor het gehele land de huurder 
tegenover de koper van de verhuurde 
woning drie jaar lang beschermd 
wordt. Wij vragen ons in gemoede af 
of deze termijn niet te lang is, althans 
voor het gehele land. Zou het niet 
wenselijker en meer in overeenstem-
ming met de feitelijke regionale ver-
schillen op de woningmarkt zijn, in-
dien bij voorbeeld een minimum-ter-
mijn van een jaar en een maximum-
termijn van drie jaar opgenomen 
werd? Het is de bewindslieden toch 
bekend dat er een heel andere verhou-
ding is tussen huurwoningen en eigen 
woningen in de grote steden en op het 

platteland? Ook in het programma van 
deze Regering staat iets over bevorde-
ring van het eigen-woningbezit. Dat is 
toch niet ingetrokken? 

Wat betreft een beëindigingsverzoek 
wegens dringend eigen gebruik zijn bij 
ons vragen blijven bestaan waar het 
gaat om het op elkaar afgestemd zijn 
van de beslissing van de burgerlijke 
rechter, die een verzoek tot eigen ge-
bruik heeft toegewezen, èn het ge-
meentelijk woningdistributiebeleid. 
Hoe kan vermeden worden dat, met 
respectering van eikaars onafhankelij-
ke positie beslissingen genomen wor-
den welke niet synchroon blijken te 
lopen? 

Voorts zouden wij nog graag enige 
opheldering ontvangen omtrent artikel 
1623e, lid 1, sub 1°, waar sprake is van 
het 'zich als een goed huurder gedra-
gen'. Is het niet zó dat dit criterium, 
naar gebleken is, de rechter weinig 
houvast geeft? Blijkt uit de wetsge-
schiedenis van deze bepaling, welke 
thans reeds in het Burgerlijk Wetboek 
voorkomt, niet dat er sprake van kan 
zijn dat de huurder zich niet heeft ge-
dragen zoals een goed huurder be-
taamt, zonder dat het gedrag tevens 
grond oplevert voor ontbinding van de 
huurovereenkomst op grond van arti-
kel 1302 van het Burgerlijk Wetboek, 
maar wel tot toewijzing van het beëin-
digingsverzoek van de verhuurder? 
(Zie de uitspraak van de Hoge Raad 4 
juli 1978, Nederlandse Jurisprudentie 
1978, nr. 645). 

Onze fractie heeft er ook moeite mee 
dat het wetsontwerp het onmogelijk 
maakt om in de huurovereenkomst 
een beding op te nemen krachtens het-
welk de verhuurder de huurovereen-
komst wegens wanprestatie van de 
huurder zonder rechterlijke tussen-
komst kan doen eindigen. Zeker wan-
neer de huurovereenkomst bij notarië-
le akte is vastgelegd, achten wi j dit een 
te ver gaande inbreuk op de contracts-
vri jheid. 

Toonden wi j ons zoeven ingenomen 
met de voorgestelde regeling omtrent 
voortzetting van de huurovereen-
komst bij overlijden van de huurder 
door de echtgenote en/of kinderen, 
oprechte moeite hebben wij met de re-
geling van de voortzetting van de 
huurovereenkomst door degene die 
met de huurder een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding had. 
Veel, zo niet alles hangt voor ons af 
van de vraag om welke soort huishou-
dingen het gaat. Bovendien zal het nog 
niet zo eenvoudig zijn om vast te stel-
len of gesproken kan worden van een 
duurzame verhouding. Men vertrouwt 
er blijkbaar op dat deze term in de 
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praktijk zijn weg wel zal vinden en in-
houd zal krijgen. Ook bij het echtschei-
dingsrecht is sprake van duurzaam-
heid, namelijk duurzame ontwrichting. 
Hoe snel is de rechter thans niet ge-
neigd om aan te nemen dat de ont-
wrichting duurzaam is? Vandaar dat 
wij wat reserves hebben ten aanzien 
van dat woord 'duurzaam'. Wij vinden 
dat als criterium nogal gevaarlijk. Het 
betoog van de heer Scholten over de 
neutrale staat is, zoals hij zal begrij-
pen, bij mijn fractie niet helemaal aan-
geslagen. Wij hebben daarmee wat 
moeite, aangezien wij nog steeds van 
mening zijn dat de overheid regeert bij 
de gratie Gods. 

Ten slotte kom ik op het vraagstuk 
van de voortzetting van de huurover-
eenkomst in geval van het einde van 
een samenleving anders dan door 
overlijden. Op grond van de vele on-
opgeloste vragen die op dit terrein nog 
liggen, wil len de bewindslieden in dit 
stadium van de parlementaire behan-
deling geen voorstel, tot aanvulling 
van het ontwerp met een regeling om-
trent deze materie doen. Dat is ons uit 
de brief van de Minister aan de Kamer 
gebleken. Er is dus nauwelijks reden 
om diep op dit punt in te gaan, tenzij 
men op dit moment reeds wèl een 
voorstel in die richting wenst. Uit de 
ingediende amendementen is ons ge-
bleken dat dit de bedoeling is. Daarom 
slechts enkele korte, algemene opmer-
kingen. 

Voor zover het gaat om onoirbare en 
ongeoorloofde verhoudingen ligt hier 
naar onze overtuiging geen taak voor 
de overheid. In geen geval heeft de 
overheid het recht om particuliere ver-
huurders, met de wet in de hand, te 
dwingen om onderdak te verlenen aan 
mensen met wie zij, uit morele overwe-
gingen, niet wensen te contracteren. 
Men mag hen iets dergelijks niet op-
dringen. Maar ook de overheid zou on-
zes inziens de consequenties moeten 
trekken uit het feit dat het hier om per-
sonen gaat die wèl rechten voor zich 
opeisen, maar die zich overigens aan 
geen enkele regeling wensen te onder-
werpen. Verkiest men een ongeregel-
de, niet openbare status voor zijn 
vorm van samenleven dan moet men 
niet de overheid in de arm nemen om 
anderen te dwingen aan hen onderdak 
te verschaffen. 

Wat het totale wetsontwerp betreft, 
concluderen wi j tot het volgende. Wij 
hadden een regeling gewenst die voor 
de thans geliberaliseerde gebieden 
niet te ver zou gaan en die voor de 
niet-geliberaliseerde gebieden aan de 
huurder voldoende bescherming 

bood. Wij vragen ons af, of het uitein-
delijke wetsontwerp niet verder gaat 
dan nodig zou zijn. We wensen geens-
zins de huurder aan machtsmisbruik of 
willekeur over te leveren, maar er is 
ook de andere zijde: iemands persoon-
lijke verantwoordelijkheid voor het be-
heer van zijn eigendom. Die verant-
woordelijkheid kan èn mag de over-
heid hem niet ontnemen met uitslui-
tend een beroep op de sociale functie 
van de eigendom, zonder die sociale 
functie ook maar enigszins te willen 
ontkennen. Maar óók uit een oogpunt 
van bevordering van de volkshuisves-
tingsbelangen, met name de instand-
houding van het gewenste aantal 
huurwoningen, vragen wij ons af of dit 
wetsontwerp - eenmaal wet gewor-
den - niet meer kwaad dan goed zal 
kunnen doen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Verhuizen kost bedstro. 
Sterker, drie maal verhuizen kost even-
veel als eenmaal brand. Bovendien, 
een goede buur blijft beter dan een 
verre vriend. En: Wie met buurmans 
dochter trouwt, weet wat hij krijgt. 
Hiermee wil ik maar zeggen dat een 
verhuizing, en zeker een gedwongen 
verhuizing naar buiten de buurt, een 
ingrijpende gebeurtenis is, die vele on-
aangename gevolgen kan hebben 
voor een mens. 

Het wonen behoort tot de meest ele-
mentaire omstandigheden, die het 
menselijk leven bepalen. Het was dan 
ook geen wonder dat de oorspronke-
lijk voorgestelde maar tekortschieten-
de wijziging van de huurbescherming 
vele emoties opriep en tot de oprich-
ting van vele actiecomités en het hou-
den van grote demonstraties zoals op 
10 februari leidde. Vele demonstran-
ten tegen de gebrekkige wetsvoorstel-
len zullen gedacht hebben dat het 
nieuwe kabinet hiervan wel weer de 
schuld zou zijn. De sportiviteit gebiedt 
echter vast te stellen dat het oorspron-
kelijke wetsontwerp door het vorige 
kabinet werd ingediend en dat het hui-
dige kabinet, vertegenwoordigd door 
Minister De Ruiter en Staatssecretaris 
Brokx, na een massaal verzoek uit de 
samenleving en uit de Tweede Kamer 
tot twee maal toe essentiële en princi-
piële verbeteringen heeft aangebracht. 
Hiervoor past waardering en dank. 

Mede door toedoen van het vorige 
kabinet wordt vrij algemeen een soci-
aal woonrecht erkend voor alle gezin-
nen en andere samenlevingsvormen 
en voor alleenstaanden boven de 18 
jaar. Mijns inziens behoort zo'n woon-
recht meer in te houden dan het ver-

krijgen van een passende woonruimte 
alleen. Een goede woning is de eerste 
levensbehoefte voor ieder mens. 
Maar, het woonrecht behoort tevens in 
te houden het recht voor mensen om 
zich emotioneel te hechten aan hun 
woning, hun tuin, hun buurt en de 
buurtbewoners. 

Mensen maken deel uit van een so-
ciale structuur van hun buurt. Buurtge-
bondenheid kan bestaan, omdat men 
er langdurig woont, omdat er kinderen 
op school gaan, men lid is van ver-
schillende soorten verenigingen en 
omdat het huis en de tuin van de bu-
ren een beetje als eigen huis en eigen 
tuin worden beschouwd. Een volledi-
ge of gedeeltelijke afsnijding van de 
contacten met de buurt kan een onge-
wenste invloed hebben op de per-
soonlijke ontwikkeling. Dit geldt niet 
alleen voor kinderen of ouden van da-
gen. 

Als geen zorgvuldige en vrijwill ige 
keuze van een nieuwe woning in een 
nieuwe buurt heeft plaatsgevonden, 
kan dit tot een persoonlijke ontwrich-
ting leiden, wanneer men niet in de 
nieuwe buurt kan 'aarden', of omdat 
men in de nieuwe buurt als ' import ' 
niet wordt geaccepteerd, zodat het 
moeilijk is, de eigen gewenste levens-
wijze voort te zetten. Verhuizen naar 
een huis met één kamer minder, kan 
juist betekenen dat de kinderen niet 
meer ieder een eigen kamer kunnen 
krijgen of dat juist de hobby-kamer 
moet verdwijnen. Een hogere huur kan 
het gebruikelijke bestedingspatroon 
verstoren. De bepaling dat passende 
vervangende woonruimte aangebo-
den moet worden, kan deze bezwaren 
tegen de nadelige gevolgen van ge-
dwongen verhuizing niet of onvol-
doende ondervangen, omdat een deel 
van deze gevolgen niet van tevoren is 
te voorzien, verlies van contacten niet 
goed gemaakt kan worden door welke 
passende woonruimte dan ook en 
soortgelijke vervangende woningen 
vaak niet zijn te vinden, als gevolg van 
de woningschaarste. 

Een gedwongen huisuitzetting 
vormt in de meeste gevallen een grote 
inbreuk op het privéleven en is daar-
door ook een ernstige aantasting van 
de woonvri jheid en het sociale woon-
recht. Gedwongen huisuitzetting moet 
daarom tot het uiterste beperkt wor-
den. Dit behoort het geval te zijn voor 
alle bewoners, ongeacht de eigen-
domsvorm. Voor eigenaar-bewoners 
komt gedwongen huisuitzetting op 
grond van de juridische eigendoms-
rechten uiteraard veel minder voor, 
ook al is het daar bij voorbeeld bij ont-
eigening niet uitgesloten, maar ook in 
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de huurverhouding dient gedwongen 
huisuitzetting tot het uiterste beperkt 
te worden. Dat vraagt invoering en be-
houd van een zeer sterke huurbescher-
ming. Wettelijke bepalingen volgens 
welke de verhuurder de bewoner uit 
zijn huis kan zetten, zijn in principe uit 
de ti jd. 

Een vorm van eigendomsrecht 
waarin de eigenaar als het ware over 
het lot van de huurder kan beschikken 
door huisuitzetting is mijns inziens in 
een democratische samenleving maat-
schappelijk niet meer aanvaardbaar. 
Het sociale woonrecht behoort voor-
rang te verkrijgen op het eigendoms-
recht. 

In de wetgeving wordt momenteel 
de eigenaar nog gezien als degene die 
het recht heeft om over een woning 
met uitsluitend van ieder ander te be-
schikken. Zoals dr. Slooff en mr. Nie-
zen reeds hebben bepleit moet het ver-
ouderde uitgangspunt worden aange-
past. In beginsel behoort de huur van 
woonruimte niet opzegbaarte zijn 
voor de verhuurder. In de wetgeving 
moet het uitgesloten worden dat een 
huurder die al zijn verplichtingen na-
komt, bij rechterlijk vonnis zijn woon-
ruimte kan worden ontnomen ten 
voordele van de eigenaar. Het woon-
recht dient tevens in het algemeen in 
te houden een recht op ongestoorde 
voortzetting van het wonen. Er is hier-
bij geen plaats voor een opzeggings-
mogelijkheid voor de verhuurder, bij 
voorbeeld wegens dringend eigen ge-
bruik. Het uitgangspunt dat hieraan 
ten grondslag ligt is dat de eigenaar/ 
verhuurder door de verhuur zijn recht 
op het feitelijk gebruik van de woon-
ruimte heeft prijsgegeven. Het belang 
van de verhuurder is dan gelegen in 
het verkrijgen van de huuropbrengst 
en in een behoorlijk gebruik. Het ver-
huurde vormt voor hem een beleg-
ging. Eigen bewoning is voor hem dan 
geen gerechtvaardigd belang meer. 
Wil hij dat, dan moet hij een niet een 
door een ander bewoonde woonruimte 
kopen. De huurder heeft zo'n groot be-
lang bij een voortgezet gebruik dat het 
niet gerechtvaardigd is dat hij moet wi j -
ken voor een ander. Hij heeft het recht 
om in de door hem bewoonde woning 
te blijven wonen, bij uitsluiting van ie-
der ander. 

De werking van dit recht dient zo ab-
soluut mogelijk te zijn, dat wil zeggen 
dat er zo min mogelijk uitzonderingen 
op mogen worden gemaakt, maar de 
verhuurder moet kunnen blijven op-
zeggen bij wanprestatie, bij voorbeeld 
door het niet betalen van de huur of 
door het beschadigen van het huis en 

de overheid moet kunnen opzeggen 
bij noodzaak in het kader van een 
bestemmingsplan. Beëindiging van de 
huurovereenkomst zal verder mogelijk 
blijven bij huur tot een bepaalde da-
tum en bij overeenstemming na over-
leg tussen verhuurder en huurder. 
Ontruiming voor eigen gebruik door 
de verhuurder kan in deze opzet alleen 
plaatsvinden op basis van vri jwil l ig-
heid na verkregen overeenstemming 
hierover. 

Toekenning van het recht aan huur-
ders om de door hen bewoonde wo-
ning te blijven bewonen, kan een ver-
minderd animo met zich brengen om 
tot particuliere verhuur van woningen 
over te gaan. Het eventuele negatieve 
effect hiervan acht ik, gezien de princi-
piële doelstelling, aanvaardbaar. Het 
zal zonodig opgevangen kunnen wor-
den door verhuur van een groter aan-
tal woningen door de sociale verhuur-
ders, zoals de woningbouwverenigin-
gen, door beheer van woningen door 
de door ons bepleite coöperatieve ver-
enigingen of door vergroting van het 
persoonlijk eigen woningbezit. 

In de aangegeven filosofie hoeft het 
niet vanzelfsprekend te zijn, precies 
dezelfde huurbescherming als voor 
huurders te geven aan onderhuurders. 
Bij onderhuur wonen de huurder en de 
onderhuurder vaak zo dicht op elkaar 
dat een goede persoonlijke verhou-
ding voorwaarde is voor het handha-
ven van de huurovereenkomst. Dat 
neemt niet weg dat ook hier een verbe-
terde huurbescherming op zijn plaats 
is, waartoe dit wetsontwerp bijdraagt. 

Mijnheer de Voorzitter! De algeme-
ne visie over de huurbescherming, die 
ik zojuist heb gegeven, leidt tot de vol-
gende beoordeling van de verschillen-
de achtereenvolgende versies van het 
wetsontwerp. 

Het is voor de hand liggend dat de 
sterkste partij en de partij die als regel 
de meeste kennis bezit van de huur-
rechtbepalingen en de daarbij geiden-
de procedures, bij geschillen het initia-
tief behoort te nemen om naar de 
rechter te gaan. Vanuit dit gezichts-
punt gezien hebben wij grote waarde-
ring voor de principiële wijziging die 
de huidige Regering heeft aange-
bracht, waardoor de verhuurder de 
volledige verantwoordelijkheid zal 
dragen voor het initiatief tot een rech-
telijke procedure, in plaats van de 
huurder, zoals in het oorspronkelijke 
ontwerp. 

Op grond van de zeer grote gevel-
gen voor de huurder achten wij het ab 
soluut vereist dat in de wet een con-
crete, volledige, dus limitatieve op-
somming wordt gegeven van de ont-

ruimingsgronden, zoals in artikel 18 
van de Huurwet. Ook op dit punt werd 
door de huidige bewindslieden het 
wetsontwerp aangepast, waardoor de 
bestaande huurbescherming in de 
niet-geliberaliseerde gebieden even-
eens grotendeels van toepassing zal 
worden in het gehele land. Voor de ge-
liberaliseerde gebieden levert dit een 
belangrijke versterking van de huurbe-
scherming op. Beide genoemde wijzi-
gingen in het wetsontwerp moeten als 
essentiële en principiële verbeteringen 
worden beschouwd. 

Wie mijn algemene stellingname 
over het woonrecht en de uitwerking 
daarvan voor de huurbescherming 
heeft gevolgd, kan begrijpen dat ik het 
betreur dat in het wetsontwerp de mo-
gelijkheid van huuropzegging voor 
dringend eigen gebruik van de ver-
huurder is blijven bestaan. De uitbrei-
ding van de mogelijkheid van huurop-
zegging - in vergelijking met de gel-
dende Huurwet - t e n behoeve van ge-
bruik door de echtgenoot en bepaalde 
familieleden verwerp ik daarbij natuur-
lijk volledig. 

Afgezien van de algemene bezwaren 
tegen gedwongen huisuitzetting van 
de huurderterwil le van eigen gebruik 
door verhuurder of zijn familieleden, 
bestaan mijns inziens nog praktische 
bezwaren hiertegen, die ten dele al 
door mevrouw Salomons en mevrouw 
Beckerszijn genoemd. 

Daarnaast heeft de Landelijke Actie 
Woningnood een hearing georgani-
seerd, waarvan het verslag een haast 
ongelooflijk grote hoeveelheid uiteen-
lopende voorbeelden van voorkomen-
de vormen van misbruik aangeeft. Ik 
denk hierbij aan de gevallen die in de 
praktijk voorkomen, waarbij na toewij-
zing van een ontruimingsverzoek voor 
eigen gebruik de woning niet of 
slechts kort door de verhuurder daad-
werkelijk in gebruik wordt genomen, 
waarbij het schijnt te zijn voorgeko-
men dat de verhuurder zelfs niet in 
aanmerking kwam voor een woonver-
gunning. 

Daarnaast blijkt met name ook uit 
het verslag van de hearing van de Lan-
delijke Actie Woningnood dat de mo-
gelijkheid van ontruiming voor drin-
gend eigen gebruik de weg opent voor 
chantage en intimidatie van huurders 
om hen te dwingen hun huis voor een 
veel te hoog bedrag te kopen of hun 
huis te verlaten, zodat dit op de vrije 
markt verkocht kan worden. Verhuur-
ders dreigen daarbij anders direct tot 
verkoop overte gaan aan iemand die 
later met beroep op dringend eigen 
gebruik ontruiming kan vorderen. 
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Zulke praktijken kwamen bij voor-
beeld in Alkmaar voor, ten aanzien van 
huurders van een tweetal complexen 
in Hoefplan, met resp. 360 en 96 wo-
ningen, ten aanzien van huurders van 
118 woningen inOudorpen tenaan-
zien van de huurders van 48 woningen 
aan de Alkmaarse Hobbemalaan. Vele 
soortelijke gevallen zijn bekend uit an-
dere steden. Wanneer huurders de 
huurbeschermingsbepalingen slechts 
gebrekkig kennen, geeft dit natuurlijk 
nog extra onrust. 

Afschaffing van dringend eigen ge-
bruik als mogelijke ontruimingsgrond 
zou als een aantasting kunnen worden 
beschouwd van het recht van perso-
nen die in het verleden een woning 
hebben gekocht in de veronderstelling 
na een bepaalde tijd de woning voor 
zelfbewoning te kunnen gaan gebrui-
ken. Dit mag echter geen enkele reden 
zijn de huurders thans hun gerecht-
vaardigde bescherming te gaan wei-
geren. Hoogstens vormt het een argu-
ment voor een overgangsbepaling om 
de belangen van deze groep eigenaren 
eenmalig te beschermen. Op grond 
van de voorgaande argumenten ligt 
het overigens voor de hand dat ik 
overweeg, alle voorstellen die een ver-
sterking van de rechtspositie van de 
huurder betekenen, te steunen. 

Evenals vele organisaties en fracties 
hebben wij sterk gepleit voor het op-
nemen in het wetsontwerp van een re-
geling, waardoor de huurbescherming 
voor andere samenlevingsvormen dan 
het huwelijk wordt versterkt. 

Oorspronkelijk waren wij geenszins 
overtuigd van de argumenten van de 
Regering om niet tot een regeling in 
dit wetsontwerp over te gaan. Wij be-
schouwden ze als een zoethoudertje of 
als een afhouding van de gewenste 
wetgeving. Op die grond hadden wi j , 
zij het met grote moeite, ook reeds een 
amendement hiertoe voorbereid. De 
brief van de Minister van Justitie van 3 
mei jongstleden en de nota naar aan-
leiding van het eindverslag hebben 
wat ons betreft de situatie veranderd. 
De in de brief van de Minister opgeno-
men discussienota over dit onderwerp 
vinden wij overzichtelijk, concreet en 
een goede basis voor snel overleg met 
de maatschappelijke organisaties van 
belanghebbenden. 

Daarnaast blijkt, dat de Regering 
ernst wil maken met een snelle wetge-
ving door het overleg in september af 
te ronden, nog dit kalenderjaar een 
wetsontwerp in te dienen en te streven 
naar de parlementaire behandeling in 
1980, waardoor over ongeveer een 

jaar de nieuwe wettelijke regeling ge-
reed kan zijn. De vertraging van onge-
veer een jaar staat dan tegenover de 
kans van een beter gefundeerde wet-
geving na overleg met de betrokken 
organisaties. Deze procedure is voor 
ons niet onaanvaardbaar, gegeven de 
inderdaad moeilijke problematiek die 
bij de wetgeving op dit terrein bestaat. 
Omdat wij echter de indruk hebben dat 
een kamermeerderheid wel op dit mo-
ment een wettelijke regeling voor de 
huurrechten voor andere samenle-
vingsvormen dan het huwelijk in de 
wet wil opnemen, hebben wi j , na eni-
ge aarzeling, ons eigen amendement 
hiervoor gecombineerd met een in 
hoofdopzet en strekking sterk gelij-
kend amendement, dat door de PvdA-
fractie was ontworpen (Lees: door me-
vrouw Salomons was ontworpen). 

Ons doel is in ieder geval te bereiken 
dat een meerderjarige die een duur-
zaam gemeenschappelijke huishou-
ding heeft met de huurder, onder be-
paalde omstandigheden de status van 
mede-huurder kan verkrijgen. Voor de 
nadere uitwerking verwijs ik naar het 
desbetreffende amendement en de 
amendementsgewijze behandeling. 

Voor een vergelijking met het voor-
stel van de heren Scholten en Tripels, 
die ook een medehuurderschap voor 
deze situatie willen introduceren, is 
het nog te vroeg. Daarover ontbreekt 
mij nog het inzicht. Wel wil ik alvast als 
verschil vaststellen, dat in ons voorstel 
in principe ook meer personen tegelijk 
het mede-huurderschap kunnen ver-
krijgen en gewaarborgd wordt dat het 
gemeentelijke toewijzingsbeleid van 
woningen niet doorkruist wordt. 

Oorspronkelijk hebben wi j in het na-
der voorlopig verslag gepleit voor de 
zo urgente versterking van de rechts-
positie van de huurder bij verandering 
van eigenaar van de huurwoning. Bij 
nader inzien zijn wij het eens met de 
Regering, dat dit onderwerp beter ge-
regeld kan worden bij het wets-
ontwerp, waarnaar wij met verlangen 
uitzien, betreffende het voorkeursrecht 
voor de bewoners. 

De kern van mijn betoog is duidelijk. 
Het eigendomsrecht moet wijken voor 
het sociale woonrecht. Dit woonrecht 
betekent ook het recht van mensen om 
zich aan hun woning, hun buurt en 
hun buurtgenoten te hechten. Een ge-
dwongen huisuitzetting vormt in de 
meeste gevallen een grote inbreuk op 
het privéleven en vormt daardoor een 
ernstige aantasting van het woon-
recht. Gedwongen huisuitzetting moet 
daarom tot het uiterste beperkt wor-
den. Dit vraagt de invoering van een 

wettelijk recht voor een huurder die al 
zijn verplichtingen nakomt, op een on-
gestoorde voortzetting van de bewo-
ning van 'zijn' huis. 

Beide bewindslieden hebben het 
oorspronkelijke wetsontwerp aanmer-
kelijk verbeterd door het initiatief tot 
rechterlijke procedures te leggen bij de 
verhuurder en door, evenals bij de 
thans vervallende Huurwet, een volle-
dige opsomming van ontruimings-
gronden in het Burgelijk Wetboek op 
te nemen. Volgens mijn politieke op-
vatting moet verder met name de mo-
gelijkheid van huuropzegging voor 
dringend eigen gebruik door de ver-
huurder of gebruik door bepaalde fa-
milieleden van hem, komen te verval-
len. Ik ben overigens erg benieuwd 
naar de verdere houding van de VVD-
fractie op dit punt, waarbij de woon-
vrijheid van de huurders in zo'n sterke 
mate in het geding is! 

Ten slotte dient nu of in een snel in 
te dienen nieuw apart wetsontwerp, 
voor andere samenlevingsvormen dan 
het huwelijk zo snel mogelijk een ver-
sterking van de huurbescherming 
plaatste vinden door in bepaalde ge-
vallen, evenals voor de echtgenote, 
het mede-huurderschap in te voeren. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! De laatste jaren is de aan-
dacht meer gericht geweest op allerlei 
problemen rond het kopen van huizen 
dan op het huren en verhuren. Op zich 
is dat niet onbegrijpelijk en ook niet 
onjuist. Eigen woningbezit is het 
waard om tot op zekere hoogte gesti-
muleerd te worden, terwijl de geld-
ontwaarding daardoor nog eens een 
extra stimulans betekent. 

Dit neemt echter niet weg dat in ons 
land de meeste mensen nog altijd niet 
over een eigen woning beschikken, 
maar al dan niet gedwongen als huur-
der door het leven gaan. Wij moeten er 
bovendien voor waken dat wi j het hu-
ren niet als inferieur aan het kopen 
gaan beschouwen. Ik heb er al eens 
eerder op gewezen, althans in het na-
bijzijn van de Staatssecretaris, dat bij 
voorbeeld uit het oogpunt van ar-
beidsmobiliteit het huren aantrekkelij-
ker is dan het kopen van een woning. 
In het laatste geval zal men doorgaans 
meer honkvast zijn dan wel eens wen-
selijk is. 

Het is een goede zaak dat in het 
wetsontwerp, dat wij vandaag behan-
delen, de positie van de huurder nog 
iets beter wordt geregeld. De achter-
grond van deze verschuiving binnen 
het huurrecht is onder meer het gewij-
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zigde denken over de betekenis van de 
aan eigendom ontleende macht. On-
miskenbaar wordt in samenhang daar-
mee tegenwoordig het belang van de 
gebruiker van een woning zwaarder 
gewogen dan dat van de eigenaar. 

Mijn fractie heeft met die verschui-
ving weinig moeite. Een belangrijke 
factor daarbij is natuurlijk ook de om-
standigheid dat de figuur van de ver-
huurder vaak belangrijk is gewijzigd. 
Het is nu dikwijls niet meer de particu-
liere huizenbezitter die zijn geld heeft 
belegd in enkele huizen, maar het zijn 
vaak voornamelijk de grote corpora-
ties en institutionele beleggers die het 
toneel beheersen. Ik zou graag van de 
Staatssecretaris horen hoe hij die ont-
wikkeling van de kleine particuliere 
verhuurder naar de grote corporatie 
waardeert, zowel in maatschappelijk 
opzicht als vanuit het oogpunt van de 
volkshuisvesting. Wordt er in het 
volkshuisvestingsbeleid tegenwoordig 
vanuit gegaan dat het particuliere hui-
zenbezit een verouderde en misschien 
zelfs wel minder gewenste zaak is? 

Het wetsontwerp heeft nogal wat te 
verduren gehad in de schriftelijke 
voorbereiding. Het aanvankelijk inge-
diende ontwerp werd door het vorige 
kabinet soms als het vijfde maatschap-
pijhervormende voorstel beschouwd. 
Achteraf bezien is het voor de suppor-
ters van het vorige kabinet maar goed 
dat daarop niet al te veel de nadruk is 
gelegd, want dit kabinet heeft het vori-
ge kabinet op dit punt duidelijk links 
ingehaald. 

Zoals al eerder is opgemerkt, is de 
belangrijkste wijziging wel dat nu niet 
meer wordt uitgegaan van de veron-
derstelling dat het thans in het gelibe-
raliseerde gebied geldende huurregi-
me gemakkelijk kan worden uitgebreid 
tot het gehele land. Eigenlijk ligt hier-
aan dezelfde gedachte ten grondslag 
als die waarvan wordt uitgegaan in het 
ontwerp-leegstandswet, namelijk dat 
er ook op dit moment in ons land nog 
altijd sprake is van woningnood. Deze 
nood speelt weliswaar niet in alle sec-
toren en in alle regio's een even grote 
rol, maar voor belangrijke delen van 
ons land geldt nog altijd dat het van-
wege de woningnood voor een huur-
der soms bijna onmogelijk is op korte 
termijn een andere woning te huren, 
als hij dit wenst. 

Dit betekent ook dat het voor een 
huurder belangrijk is dat zijn rechts-
positie met betrekking tot de woning 
die hij op dat moment zo gelukkig is te 
bewonen zo goed mogelijk is gere-
geld. Aan dit laatste levert, ook in de 
ogen van mijn fractie, het onderhavige 
wetsontwerp een goede bijdrage. 

Ik wi l , voordat ik op een aantal on-
derdelen van het ontwerp inga, een 
paar opmerkingen maken over de juri-
dische constructies van de niet-huwe-
lijkse samenlevingsvormen. 

Ik heb geconstateerd dat de be-
windslieden dit onderwerp buiten het 
wetsontwerp hebben willen houden. 
De Minister laat in zijn brief, voorko-
mend op stuk nr. 14, merken dat hij die 
zaak zo complex acht dat de behande-
ling van het wetsontwerp aanzienlijk 
zou zijn vertraagd als de bewindslie-
den ook op dit onderdeel met een defi-
nitieve regeling waren gekomen. Het 
gaat hier mijns inziens globaal om 
twee categorieën. 

In de eerste plaats gaat het om die 
mensen die samenwonen terwijl er 
een nauwe familierelatie bestaat, bij 
voorbeeld tot de derde graad. Zo'n re-
latie kan een verzorgend karakter heb-
ben. Daarnaast kennen wij uiteraard 
de huishoudens die niet aan deze om-
schrijving voldoen. Daarbij denkt men 
de laatste jaren vooral aan alternatieve 
samenlevingsvormen. Is de Minister 
van mening dat het voor de wetgevers 
geen verschil maakt om welke catego-
rie het hier gaat? 

Uit het amendement-Scholten, voor-
komend op stuk nr. 26, blijkt dat de in-
dieners van het amendement dit ver-
schil over het hoofd hebben gezien, al-
thans hieraan geen publieke aandacht 
wil len schenken. Mijns inziens is dat 
niet terecht. Ik meen dat de overheid er 
volstrekt neutraal tegenover kan staan 
- ik herinner mij dat de heer Scholten 
sprak over de neutraliteit van de over-
heid in dezen - of een vrouw in het hu-
welijk treedt met een man van haar 
keuze en daarmee dan uiteraard gaat 
samenwonen, of dat zij met haar zus-
ter gaat samenwonen of haar woning 
met een hulpbehoevende ter verzor-
ging zal delen. Daar kan de overheid 
neutraal tegenover staan. 

Waarom zou daaruit echter moeten 
volgen dat de overheid uit het oogpunt 
van medehuurderschap precies dezelf-
de juridische gevolgen aan die onder-
scheiden huwelijksbanden, familie-
banden en dergelijke verbindt? De ge-
middelde hechtheid van de huishou-
dens - met de daarmee samenhan-
gende binding van de vrije individuali-
teit van de deelnemers aan die huis-
houdens - varieert van categorie tot 
categorie. Men kan in dezen alleen 
maar uitgaan van gemiddelden. Over 
deze zaak heb ik graag het oordeel van 
de Minister. 

Ik spreek alleen nog maar over huis-
houdens waartegenover de overheid 
neutraal kan staan. Er zijn ook 'liber-
tijnse' huishoudens waartegenover 
een overheid die met het oog op de 

lange termijn bezorgd is voor de har-
monische opbloei van het land, niet 
neutraal behoeft te staan. Voor zulke 
huishoudens geldt a fortiori dat aan de 
banden die daarmee samenhangen, 
geen juridische gevolgen moeten wor-
den verbonden die precies gelijk zijn 
aan de gevolgen van huwelijksban-
den. Als ik het niet goed zie, hoor ik dat 
graag van de Minister. 

Om het door mij genoemde gezichts-
punt voor dit wetsontwerp te realise-
ren, vraag ik of niet moet worden ge-
zocht naar een recht van de mede-
huurder ten opzichte van de verhuur-
der dat varieert naar de aard van de 
band die deze medehuurder met de 
huurder onderhoudt of heeft onder-
houden. Maakt het niet wel degelijk uit 
of de samenwoning van bij voorbeeld 
twee zusters misschien resulteert uit 
een door overlijden van de ouders af-
gebrokkeld gezin of dat men op tame-
lijk individualistische wijze met een an-
der wil gaan samenwonen? Bij het 
concubinaat wenst men zich vri jwil l ig 
en bewust niet te conformeren aan de 
regels van het huwelijksrecht en wil 
men zich dus naar de samenleving toe 
in de grond van de zaak slechts als los-
se en vrije individuen presenteren. Be-
tekent dit dan ook niet dat men in dit 
geval niet naar constructies moet zoe-
ken die zijn verwant aan het huwelijks-
en echtscheidingsrecht, maar bij voor-
beeld primair op het terrein van het 
contractrecht? 

Vervolgens maak ik enige opmerkin-
gen over de verdere inhoud van het 
wetsontwerp, want er staat natuurlijk 
nog meer in. In eerste instantie werd 
beoogd, een drietal zaken te wijzigen, 
namelijk een betere bescherming van 
de huurder bij het einde van de huur-
overeenkomst, een bepaling over het 
voortzetten van de huurovereenkomst 
bij het overlijden van de huurder en -
ten derde - een verbod voor de ver-
huurder om de huurovereenkomst op 
te zeggen om een verhoging van de 
huurprijs te bewerkstelligen. 

Op zich zelf ging het hierbij om goe-
de zaken, welke evenwel terecht veel 
kritiek ontvingen omdat zij eerst 
gepaard gingen met het voorstel, voor 
de niet-geliberaliseerde gebieden de 
Huurwet te laten vervallen. Uit het-
geen ik in het begin van mijn betoog al 
zei volgt, dat ik het een goede zaak 
vind dat de bewindslieden deze kritiek 
hebben gehonoreerd. 

De manier waarop de bewindslieden 
de zojuist door mij genoemde oor-
spronkelijke drie wijzigingsvoorstellen 
in grote lijnen hebben overgenomen, 
heeft dan ook de instemming van mijn 
fractie. 
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De meest substantiële ingreep is na-

tuurlijk, dat nu in artikel 1623e wel een 
limitatief stelsel van toewijzingsgron-
den is opgenomen. Hoewel ik dit, zoals 
gezegd, een verbetering acht, zou ik 
toch nog een enkele vraag wil len stel-
len over de in het eerste lid onder 3 op-
genomen bepaling, dat de rechter het 
verzoek tot beëindiging van de huur-
overeenkomst slechts kan toewijzen 
als de huurder een passende andere 
woning kan krijgen. 

Terecht wordt in de nadere memorie 
van antwoord hierover gezegd, dat 
door deze bepaling de situatie op de 
woningmarkt een rol gaat spelen. Ook 
ik behoor tot degenen - er waren vele 
anderen voor mij - die van de be-
windslieden graag meer vernemen 
over het begrip 'andere passende 
woonruimte'. Mevrouw Beckers zei al 
terecht, dat Wij uit het arbeidsrecht het 
begrip 'passende arbeid' kennen. Het 
is bekend, dat de interpretatie hiervan 
niet eenvoudig is. Het is vaak een ge-
voelige aangelegenheid. 

Ook hierbij zal dit het geval zijn. 
Moet bij voorbeeld een huurder een 
aanbod accepteren als hem een met 
zijn oude huis vergelijkbare woning 
wordt aangeboden in een andere ge-
meente? Mag hij bij voorbeeld een 
hem aangeboden flat weigeren omdat 
hij altijd in laagbouw heeft gewoond, 
ook al is het aantal te bewonen vier-
kante meters hetzelfde? Moet ook de 
huurprijs dezelfde zijn? Wil de Minister 
wat meer over deze aspecten zeggen, 
of wil hij het geheel aan de rechter 
overlaten? 

Uit de formulering van de tekst van 
de wet krijg ik ook de indruk, dat het 
verkrijgen van een andere woning ge-
heel en al een zaak van de huurder is. 
Zie ik dit goed? Wordt bij het zoeken 
naar een andere woning geen enkele 
actie van de verhuurder verlangd, of 
moet hij aantonen dat er wel degelijk 
andere passende woonruimte beschik-
baar is als de huurder dit ontkent? 

De afweging van de bewindslieden 
die leidde tot een negatief antwoord 
op de vraag, of in de wet een mogelijk-
heid moet worden opgenomen om de 
huur op te zeggen ten bate van de 
doorstroming, kan ik aanvaardbaar 
vinden, maar omdat het betekent, dat 
een van de weinige mogelijkheden om 
een goede doorstroming af te dwin-
gen op deze manier wordt afgesloten 
zou ik de bewindslieden willen vragen, 
of niet een klein deel van de wens tot 
doorstroming in de wet kan worden 
opgenomen. Ik denk aan de toewij-
zingsgronden van artikel 1623e. 

Verdient het geen aanbeveling om 
de rechter ook het recht tot het eisen 
van ontruiming te geven als de huur-
der een woning huurt tegen een huur-
prijs die een veel te klein percentage 
van zijn inkomen vormt? Ik geef toe 
dat hierdoor in de praktijk de doorstro-
ming nog lang niet volledig wordt be-
vorderd, maar ik denk toch, dat dit 
voorstel - ook los van de gedachte van 
doorstroming - aantrekkelijke kanten 
heeft. Ik verneem graag wat de Minis-
ter hiervan denkt. 

Het is voorts een goede zaak dat 
wordt bepaald, dat het woonbelang 
van de huurder prevaleert boven het 
financiële belang dat de eigenaar heeft 
bij verkoop van het goed, vrij van 
huur. Het is nu eenmaal uitermate te 
betreuren, dat als gevolg van de wo-
ningnood in veel gevallen elk huis 
twee prijzen heeft: bewoond en onbe-
woond. Echter, zaken tegen elkaar af-
wegend acht ik het inderdaad terecht, 
dat het opzeggen van een huurover-
eenkomst om het huis vrij van huur 
voordelig te verkopen niet langer mo-
gelijk wordt gemaakt. Ik zou in dit ver-
band ook willen vragen, in hoeverre 
sommige huurders op dit moment een 
extra risico gaan lopen doordat hun 
verhuurders vóór het in werking tre-
den van deze wetgeving reeds aanzeg-
gen, dat zij de woning vrij van huur 
willen hebben. Misschien zijn het er 
niet zoveel, maar het neemt niet weg 
dat, mocht zich dit in enige mate voor-
doen, het een bijzonder onaangenaam 
nevengevolg is van het wetgevende 
werk waarmee wij nu bezig zijn. 

Resumerend zou ik willen zeggen, 
dat dit wetsontwerp een wezenlijke 
verbetering inhoudt van de rechtsposi-
tie van de huurder, zonder dat de f i-
nanciële belangen van de verhuurder 
hierbij zijn veronachtzaamd. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Door dit wetsontwerp 
wordt de huurbescherming in het geli-
beraliseerde gebied beter, wordt zij 
gelijk gemaakt aan die in het niet geli-
beraliseerde gebied. Dat vind ik heel 
positief. Wat daaruit komt is natuurlijk 
wel een beetje een compromis. Je zou 
kunnen zeggen dat tegenover deze 
verbetering in het geliberaliseerde ge-
bied toch enige verslechtering in het 
niet geliberaliseerde gebied staat. Met 
name zijn vergeleken met de Huurwet 
de ontruimingsmogelijkheden enigs-
zins verruimd. Die verslechteringen 
zijn echter door de diverse nota's van 
wijzigingen wel zeer beperkt, zonder 
enige twijfel onder invloed van de vele 
acties die op dit punt zijn gevoerd. 

Het moet mij trouwens van het hart 
dat ik het oorspronkelijke ontwerp wel 
erg theoretisch vond, van achter de 
schrijftafel geconcipieerd, met onvol-
doende besef voor de bestaande wo-
ningnood. Dat blijkt met name uit de 
daarin opgenomen integrale belangen-
afweging van huurder en verhuurder 
en het niet daarin voorkomen van een 
limitatieve opsomming van ontrui-
mingsgronden, wat in de tekst die wi j 
nu voor ons hebben gelukkig wel het 
geval is. 

Bij deze algemene beschouwingen 
wi l ik over twee onderwerpen wat zeg-
gen, namelijk over de kwestie van de 
samenwonenden in het algemeen en 
over de kwestie van de huuropzegging 
voor eigen gebruik. Ik neem mij voor 
over de andere onderwerpen het een 
en ander te berde te brengen bij de ar-
tikelsgewijze behandeling. Daar leent 
zich dit wetsontwerp naar mijn me-
ning heel goed voor. 

Wat de niet-huwelijkse verhoudin-
gen betreft is in het nader voorlopig 
verslag van mijn kant gesuggereerd 
dat probleem aan te pakken door uit te 
gaan van de de facto-bewoners van 
een bepaalde woonruimte en hen als 
huurders te beschouwen. In de nadere 
memorie van antwoord wordt gesteld 
dat dit voorstel zo zeer buiten het be-
stek van het wetsontwerp ligt, dat 
daaraan nu wordt voorbijgegaan. Uit 
de brief die daarna over dit onderwerp 
van de Minister van Justitie is geko-
men en die in hoofdzaak eigenlijk een 
discussienota inhoudt, blijkt tot mijn 
spijt dat ook daarin dat idee zelfs niet 
wordt aangeroerd, het idee dus om al-
le mensen die in feite in een bepaalde 
woning wonen als de huurders van die 
woning te beschouwen. 

In de vraagstellingen in de discus-
sienota en bij voorbeeld ook in het 
amendement-Scholten dat een beetje 
tegemoet wil komen aan de proble-
men op dit punt wordt toch te zeer uit-
gegaan van de duurzame samenleving 
en van de gemeenschappelijke huis-
houding. Ik vind het jammer dat over 
de meer principiële opvatting niet ver-
der van de kant van de Regering wordt 
gepraat, omdat ik denk dat wij daar-
door opnieuw een achterstand oplo-
pen op bestaande maatschappelijke 
ontwikkelingen. Er is toch sprake van 
toenemende individualisering op aller-
lei terreinen. Mijn stelling is dat, op 
welke manier men ook wil samenle-
ven, dit geen consequenties moet heb-
ben voor wettelijke regelingen en der-
gelijke. 

Het meest duidelijk blijkt dat uit de so-
ciale-verzekeringsproblematiek. Daar is 
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een diepgaand onderzoek gaande naar 
de mogelijkheid van individualisering. 

Zijn de bewindslieden bereid, als zij 
inderdaad vinden dat de problematiek 
waarover ik het beb niet bij dit wets-
ontwerp thuishoort, in elk geval voor 
de toekomst de mogelijkheden van in-
dividualisering in het huurrecht te on-
derzoeken? 

Wat de kwestie van de huuropzeg-
ging voor eigen gebruik betreft, vind ik 
dat dit eigenlijk niet moest kunnen. He-
laas wordt die mogelijkheid in het hui-
dige wetsontwerp niet verboden. In de 
destijds gehouden openbare commis-
sievergadering over de anti-specula-
tie-bedingen heb ik een motie inge-
diend die vraagt om het invoeren van 
aparte regimes voor huurwoningen en 
voor koopwoningen. Daarbij ga ik er-
van uit dat wij ook in het huidige maat-
schappelijke stelsel ervoor moeten 
zorgen dat huurwoningen geen koop-
woningen kunnen worden en dat eige-
naars dus niet kunnen gaan wonen in 
hun eigen huurwoningen. In het door 
mij geopende systeem wordt het over-
bodig de verhuurder de mogelijkheid 
te geven de huurder eruit te werken, 
ook al is dat na drie jaar. Ik zou trou-
wens ter zijde nog willen vragen wat de 
bewindslieden vinden van het feit dat 
hypotheekbanken kopers een over-
bruggingskrediet voor drie jaar geven. 

Als die praktijken worden uitge-
breid, denk ik dat de afschrikkende 
werking, die van die termijn van drie 
jaar moet uitgaan, nihil wordt. Delen 
de bewindslieden mijn mening dat in 
een dergelijk systeem van gescheiden 
regimes voor eigendomswoningen en 
huurwoningen, dat op korte termijn 
zou kunnen worden ingevoerd, een 
verbod op ontruiming voor eigen ge-
bruik wel degelijk gerealiseerd kan 
worden? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l ook 
nog een algemene opmerking maken. 
Ik vind dat, ondanks de verbeteringen 
die nu worden aangebracht en die, 
welke verder mogelijk nog door amen-
dering worden aangebracht, het onbe-
vredigend blijft dat de eigendomsposi-
ties niet echt worden aangetast. De ei-
genaar blijft eigenaar; maatregelen 
die de positie van de huurder verster-
ken blijven in feite symptoombestri j-
ding. 

Ik vind dat wi j ons moeten realise-
ren, dat door dit soort van maatrege-
len veel dingen wel beter worden ge-
regeld, maar ook absurde situaties 
worden bevorderd. De versterking van 
de positie van de huurder ten opzichte 
van de eigenaar over de hele linie is 
iets waar ik erg voor ben; ik vind dat 

die nog veel verder moet gaan. Zij be-
tekent soms echter ook een verster-
king van de positie van bepaalde huur-
ders, namelijk huurders die daardoor 
ten koste van de belangen van andere 
consumenten, andere huurders, ande-
re potentiële huurders veel te grote 
woningen blijven bewonen. Dat kan 
dan via een relatief lage huur, via het 
individuele huursubsidie, via onder-
huur tegen woekerprijzen en ook via 
de bescherming, die het Burgerlijk Wet-
boek biedt. Daarmee onthouden zij 
woningen aan mensen, die er veel 
meer recht op hebben. Dat vind ik ab-
surd. Ik ben van mening dat wij moe-
ten beseffen dat door het nemen van 
deze maatregelen soms dit soort merk-
waardige situaties wordt gecontinu-
eerd en zelfs bevorderd. 

Het alternatief dat ik beoog, is uiter-
aard niet de versterking van de positie 
van de eigenaar, integendeel. Daarbij 
is het naar mijn mening niet eens zo 
erg belangrijk of het gaat om een eige-
naar die een particulier is of bij voor-
beeld een woningbouwvereniging. 
Het gedrag van woningbouwvereni-
gingen als eigenaar laat dikwijls ook 
erg veel te wensen over. Het echte al-
ternatief is dat de gemeenschap alles 
te zeggen krijgt. Dat betekent ophef-
fing van het particuliere woningbezit. 

Ik vind dat dit zelfs zover moet gaan 
dat het ook van toepassing is op de 
woningen, die door de eigenaar wor-
den bewoond, hoezeer ik er ook begrip 
voor heb dat mensen dikwijls noodge-
dwongen huizen gekocht hebben, om-
dat zij op een andere manier niet aan 
redelijk woonruimte of überhaupt niet 
aan woonruimte konden komen. AI-
leen al omdat, als de eigenaar-bewo-
ner verdwijnt, hij of zijn rechtsopvol-
ger eigenaar blijft of althans kan blij-
ven - en dan dus aan de bezitterskant 
van de relatie verhuurder-huurder 
komt te staan - vind ik dat ook het ver-
schijnsel van de eigendomswoning, 
die door de eigenaar wordt bewoond, 
onder die algemene regel van ophef-
fing van het particuliere woningbezit 
zou moeten vallen. 

De eigendom moet mijns inziens bij 
de gemeenschap komen. Daarbij zou-
den gemeenschap en overheid natuur-
lijk optimaal moeten samenvallen. Dat 
is nu allerminst het geval. Ik heb niet 
zo erg veel meer vertrouwen in ge-
meentebesturen als eigenaars van wo-
ningen. Wij moeten daarvoor een 
vorm zien te vinden, want uiteindelijk 
is de gemeenschap naar mijn mening 
de instantie, die moet uitmaken of een 
bepaalde woning mag worden be-
woond of nog langer mag worden be-
woond door een bepaalde huurder en 

of daarmee niet de belangen van an-
dere woningzoekenden dermate wor-
den geschaad dat het beter is dat die 
anderen voorgaan. Dus socialisatie 
van woningbezit en exploitatie. 

Zolang die er niet is, ben ik uiteraard 
voor alle maatregelen, die de positie 
van de huurder ten opzichte van de ei-
genaar-verhuurder versterken, maar 
wel in het besef van de onrechtvaar-
digheid, die in dit kader nogal eens kan 
optreden. Ik ben dus voor de elemen-
ten in dit wetsontwerp die de positie 
van de huurder ten opzichte van de ver-
huurder versterken en voor die amen-
dementen op dit wetsontwerp, die nog 
meer in die richting gaan. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 14.48 uur 
tot 15.05 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
beh-andeling van de Voortgangsnota 
Bestek'81 (15 081, nrs. 28 en 29) en 
van: 

de motie-Den Uyl c.s. over het afzien 
van de voorgenomen kortingen op de 
sociale uitkeringen (15 081, nr. 32); 

de motie-Den Uyl c.s. over beper-
king van het consumptief krediet 
(15 081, nr. 33); 

de motie-Den Uyl c.s. over toetsing 
van de werking van de WIR (15 081, nr. 
34); 

de motie-Engwirda c.s. over een 
meer inflatieneutrale belastingheffing 
(15 081, nr. 35); 

de motie-Engwirda c.s. over een 
nieuw verhoogd BTW-tarief voor ener-
gieverslindende en milieuvervuilende 
luxe produkten (15 081, nr. 36); 

de motie-Engwirda c.s. over niet-
doorberekening van de stijging van 
energie- en milieukosten in de prijs-
compensatie (15 081, nr. 37); 

de motie-Van der Spek c.s. over een 
zwangerschapsuitkering voor vrou-
wen die ophouden met werken 
(15 081, nr. 38); 

de motie-Van Dis c.s. over het in 
werking stellen van de economische 
en financiële noodremprocedure 
(15 081, nr. 39); 

de motie-Van der Doef c.s. over de 
oplossing van arbeidsmarktproble-
men (15 081, nr. 40); 

de motie-Nypels c.s. over aftopping 
van de prijscompensatie in het particu-
liere bedrijfsleven en de sector van de 
trendvolgers (15 081, nr. 41); 

de motie-Nypels c.s. over het niet 
dwingend opleggen aan de groep 
trendvolgers van salariskortingen 
(15 081, nr. 42). 
De beraadslaging wordt hervat. 
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Staatssecretaris Brokx (rechts op de foto) in gesprek met zijn voorganger de heer M. P. A. van Dam 
(PvdA) na afloop van de behandeling van het wetsontwerp Bepalingen met betrekking tot huur en 
verhuur van woonruimte 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zet mijn beantwoording 
voort met enkele opmerkingen over de 
motie-Den Uyl waarin de Regering 
wordt uitgenodigd om de verhouding 
tussen de generieke en de gerichte in-
vesteringsstimulering door middel 
van de WIR te herzien. Ik acht een der-
gelijke motie niet opportuun. Op 25 
april 1979 dienden wi j bij deze Kamer 
een wetsontwerp in, gericht op de 
energie-en milieutoeslag. Daarmee 
kan een krachtige impuls worden ge-
geven aan de verdere gerichte werking 
van de WIR, naast de werking van an-
dere elementen zoals de grote projec-
ten- en de kleinschaligheidstoeslag, 
die al in de eerste fase aan de orde zijn 
geweest. 

Voorts is in de memorie van toelich-
ting van het genoemde wetsontwerp 
uiteengezet, dat in de binnenkort uit te 
brengen sectornota nader zal worden 
ingegaan op eventuele mogelijkheden 
om het werkgelegenheidsaspect van 
de WIR beter tot uitdrukking te laten 
komen door specifieke premie-ele-
menten. Het betreft hier elementen, 
die de gerichte selectieve werking van 
de WIR bevorderen en versterken. Ik 
geloof dan ook, dat de motie-Den Uyl 
als niet-opportuun moet worden aan-
gemerkt. 

De heer Den Uyl is nogal ontevreden 
over mijn antwoorden betreffende de 
stand van zaken met betrekking tot de 
woningbouw en de daarbij opgelopen 
achterstand. Hij stelde een aantal vra-
gen, waarbij hij verwees naar cijfers, 
vermeld in het Centraal Economisch 
Plan en in het weekblad 'Bouw' en die 
betrekking hebben op de effecten van 
de achterstand. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al ge-
zegd, dat wij trachten, deze achter-
stand zoveel mogelijk in te lopen. Of 
dit geheel zal lukken en wat nu precies 
de effecten hiervan voor de rijksbegro-
ting zijn, zijn vragen, waarop ik nu 
geen definitief antwoord kan geven. Er 
is overigens wel een verschil tussen de 
geconstateerde achterstand in de 
bouwproduktie en het effect daarvan 
op de rijksbegroting. 

De mate, waarin in enig jaar ge-
raamde kas-uitgaven worden gereali-
seerd, is uiteraard van een aantal fac-
toren afhankelijk, naast de produktie-
achterstand, die als gevolg van de 
strenge winter is opgetreden. Ik noem 
in dit verband de korte termijn-fluctu-
aties in de rentestand, die voor de ge-
meente een aanleiding kunnen vor-
men om tijdelijk van het opnemen van 
rijksleningen af te zien dan wel een 
rijkslening tijdig aan te vragen. Ook 
wat betreft het declareren door ge-
meenten van toegezegde rijksbijdra-

gen in bouwkundige projecten kunnen 
achterstanden ontstaan. Daardoor 
kunnen weer tegengestelde effecten 
worden bewerkstelligd. 

Wij zullen, zoals gebruikelijk is, in de 
voorjaarsnota een overzicht geven van 
de wijzigingen, die ten opzichte van de 
oorspronkelijk ingediende begroting 
zijn opgetreden. Daarbij zal uiteraard 
ook het effect van alle maatregelen, 
óók die betreffende de woningbouw, 
voor de raming van het financierings-
tekort aan de orde komen. Ik hoop, 
dat de heer Den Uyl er begrip voor 
heeft, dat hij op deze gegevens nog 
enige tijd zal moeten wachten. 

De heer Den Uyl heeft tevens geïn-
formeerd naar het verplichtingenni-
veau 1979 met betrekking tot de wo-
ningwetwoningen. Het aangaan van 
verplichtingen is in de winterperiode 
doorgegaan. Het ziet ernaar uit dat het 
verplichtingenniveau in elk geval gere-
aliseerd zal worden. 

Ten aanzien van de stichtingskosten 
merk ik nog het volgende op. In de pri-
mitieve begroting 1979 was een stich-
tingskostenniveau van f 92.000 ver-
werkt. Daarin was rekening gehouden 
met een kostenstijging van 1 % , con-
form de beleidslijn die in de miljoe-
nennota 1979 is gevolgd. Later is dat 
bedrag nog eens verhoogd met 9,3% 
tot f 100.600. Er is dus een totaal stij-
gingsper-centage van 10,3 voorzien. 
Dat gaat ruimschoots uit boven de 
bouwkostenstijging in 1979 ten op-
zichte van 1978. Ik verwacht dat er in 
de begroting voldoende ruimte zal zijn 
om rekening te kunnen houden met 
eventuele stijgingen van stichtings-
kosten. 

Dat is iets anders dan dat nu al een 
keiharde garantie kan worden gege-
ven dat onder alle omstandigheden el-
ke stijging van stichtingskosten van 
woningwetwoningen in 1979 zal kun-
nen worden gehonoreerd. Dat kan na-
tuurlijk niet. Het zal uiteraard ook af-
hangen van de ontwikkelingen, maar 
ik verwacht dat in de begroting vol-
doende ruimte aanwezig zal zijn. 

De heer Kombrink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister komt tot dat 
oordeel op grond van een hoog aan-
passingspercentage ten opzichte van 
hetgeen in de begroting voor 1979 
wordt geraamd. Bij de begrotingsbe-
handeling van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening is echter aan de 
orde geweest dat die raming op zich al 
veel te laag was. Het bedrag van 
f 92.000 was in december al f 98.500 
geworden. Tussen dat bedrag en het 
bedrag dat de Minister nu noemt, 
f 100.600, is niet zoveel ruimte meer 
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Achter de regeringstafel Minister Andriessen (staand) en Minister Albeda (zittend) tijdens het debat over 
de voorgangsnota Bestek'81 

over voor de verdere kostenstijging in 
de loop van 1979. De vraag van mijn 
fractievoorzitter had er betrekking op, 
dat tot nu toe vooral gesproken is over 
de compensatie van de bouwkosten-

stijging en niet van de stijging van de 
stichtingskosten, die er enkele procen-
ten boven ligt. 

Mag ik uit de woorden van de Minis-
ter afleiden, dat het streven erop ge-

De heer Kombrink (PvdA) interrumpeert Minister Andriessen 

richt is - al kan hij het niet zeggen voor 
het totaal - de stijging van de stich-
tingskosten te compenseren? Zo niet, 
dan wordt het volume van de activitei-
ten uitgehold. 

Minister Andriessen: Wat ik heb ge-
zegd is heel duidelijk. Ik heb gezegd 
dat er voor de stijging van stichtings-
kosten ten opzichte van 1978 10,3% 
beschikbaar is. Dat levert een bedrag 
op van f 100.600. Voor de rest heb ik 
aan hetgeen ik over dit onderwerp heb 
gezegd niets toe te voegen. 

De heer Kombrink (PvdA): Dan moet 
mijn conclusie zijn, dat de aanpassing 
waarover de Minister het heeft feitelijk 
van een veel geringere orde van groot-
te is ten opzichte van de feitelijke ont-
wikkeling in 1978, en daar gaat het om 
niet om een volstrekt achterhaalde ra-
ming. In de loop van 1979 zullen grote 
problemen blijven bestaan. Er zal nog 
heel wat meer te compenseren zijn dan 
waarover de Minister nu spreekt. 

Minister Andriessen: Dat is de ver-
wachting van de heer Kombrink en 
niet de mijne. 
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Andriessen 
De heer Kombrink (PvdA): Het is prak-
tisch een zekerheid. 

Minister Andriessen: De ontwikkeling 
zal moeten uitwijzen wiens verwach-
ting het meest met de realiteit in over-
eenstemming zal blijken te zijn. 

De heer Kombrink (PvdA): Wedden 
om een kratje pils? 

Minister Andriessen: Ik vind een glaas-
je bier best lekker, maar het lijkt mij 
niet juist dat voor deze zaak in te zet-
ten. Ik wil serieus met de volkshuisves-
ting omgaan, hoewel het pannebier 
daar zeker geen ongebruikelijk ver-
schijnsel is. Ik hoop daarom dat er dit 
jaar heel wat huizen zover klaar ko-
men. 

De heer Van der Spek heeft in eerste 
en tweede termijn gevraagd om een 
verklaring voor de enorme voorraad-
vorming op het einde van 1978. Het 
vorig jaar zijn de wereldgrondstoffen-
prijzen gedaald. Ook onze invoerprijs 
is, mede als gevolg van de ontwikke-
ling van de dollar, omlaag gegaan. 

De ondernemers hebben daarvan 
geprofiteerd. Voor het lopende jaar 
wordt per definitie niet verwacht dat 
de wisselkoersverhoudingen zullen 
veranderen. Bovendien heeft het we-
reldinflatietempo thans eerder de nei-
ging om te stijgen. Daarbij komen inci-
dentele factoren, zoals een zeer forse 
olie-invoer aan het eind van 1978. De-
ze factoren leiden tot een raming van 
de voorraadvorming die beduidend la-
ger ligt dan het volgend jaar. 

De heer Van der Spek heeft verder 
naar voren gebracht, dat op grote 
schaal investeringen met Nederlands 
kapitaal in het buitenland worden ge-
daan. Ik zou niet graag de nadruk wi l-
len leggen op financiering met Neder-
lands kapitaal zonder meer. Investerin-
gen in het buitenland kunnen ook wor-
den gedaan met in het buitenland op-
genomen gelden. Dat laatste is in vele 
gevallen zelfs de normale gang van za-
ken. 

Overigens schept de voortschrijden-
de liberalisatie van ons kapitaalverkeer 
de mogelijkheid dat voortaan door het 
bedrijfsleven in het buitenland geleen-
de middelen ook in Nederland kunnen 
worden aangewend. Ik denk onder an-
dere aan de onlangs in werking getre-
den versoepeling van het vergunnin-
genbeleid ten aanzien van langlopend 
kapitaalverkeer. Van groter belang is 
echter dat kennelijk nog steeds de me-
ning heerst, dat directe investeringen 
in het buitenland wel plaatsvinden en 
niet in Nederland. 

Ik wijs erop dat de investeringen in 
het buitenland de afgelopen jaren, ook 
in de jaren waarin in Nederland veel 
werd geïnvesteerd, in elk geval niet 
zijn toegenomen. Wel is er sprake van 
een verschuiving in die zin, dat buiten-
landse investeringen in Nederland zijn 
teruggelopen. 

De heer Verbrugh heeft gevraagd 
naar tekenen van een sterk verhoogde 
export. Mijn collega Van Aardenne 
heeft hierover in eerste termijn al een 
aantal opmerkingen gemaakt. Daaruit 
bleek dat de groei van het exportvolu-
me in het laatste kwartaal van 1978 
ruim boven de volumegroei van de 
wereldhandel ligt. Recente gegevens, 
onder meer de conjunctuurtest van het 
CBS van maart j l . , geven aanwijzingen 
dat deze tendens lijkt aan te houden. 

De heer Waltmans heeft gesugge-
reerd een algemene energieheffing in 
te stellen, die in het prijsindexcijfer 
voor de gezinsconsumptie zal worden 
doorberekend. Voor zover de heer 
Waltmans daarmee beoogt te zeggen 
dat energieprijsstijgingen in het alge-
meen noodzakelijk zijn, wijs ik erop dat 
dat ruime aandacht krijgt in het ener-
giebeleid. De specifieke vorm van een 
algemene energieheffing lijkt echter 
minder opportuun, aangezien daar-
mee niet of nauwelijks kan worden ge-
reageerd op uiteenlopende prijsont-
wikkelingen, internationale concurren-
tiepositie en dergelijke. Een mogelijke 
doorwerking van een heffing in het 
prijsindexcijfer voor de gezinscon-
sumptie zal een doorkruising beteke-
nen van het tot nu toe gevoerde beleid 
van schoning van de prijsindex. 

Naar aanleiding van de motie-Eng-
wirda kan ik, zoals ook de heer Van 
Aardenne in eerste termijn al heeft op-
gemerkt, zeggen, dat een Kameruit-
spraak over de wenselijkheid de stij-
ging van de energie- en milieukosten 
niet langer te laten doorwerken in de 
inkomens, zeer zeker een positieve in-
vloed zal kunnen hebben op het over-
leg over dit vraagstuk tussen de soci-
ale partners. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
meent dat een uitspraak dat energie-
prijsverhogingen niet in de prijscom-
pensatie moeten worden doorbere-
kend, een positieve invloed op het 
overleg zal kunnen hebben. Kan de Mi-
nister een raming geven van het deel 
van de energieprijsverhogingen dat 
aan schaarste kan worden toegeschre-
ven en van het deel dat aan specifieke 
winstnemingen van oliemaatschappij-
en kan worden toegeschreven? 

Minister Andriessen: Op die vraag 
moet ik op dit moment het antwoord 
schuldig blijven. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat verrast 
mij niet. Dit is evenmin bedoeld als ver-
wijt aan de heer Van Aardenne, die nu 
blijkbaar niet aanwezig kan zijn. Ik wijs 
erop dat van de kant van de oliemaat-
schappijen de laatste tijd zeer verhel-
derende uiteenzettingen zijn gegeven 
omtrent de prijszetting en de winstne-
ming. Zij komen er openlijk voor uit, 
dat zij van de gelegenheid gebruik ma-
ken om hun winstmarges behoorlijk 
op te voeren. Het zal duidelijk zijn, dat 
ik geen enkele aanleiding zie, dat soort 
prijsstijgingen, die zich momenteel op 
grote schaal voordoen, niet te com-
penseren via de prijscompensatie. 

Minister Andriessen: Ik moge erop wi j-
zen dat in de motie van de heer Eng-
wirda wordt gesproken over de stij-
ging van energie- en milieukosten. Dat 
zijn op zich zelf elementen, in de uit-
spraak die de heer Engwirda aan de 
Kamer heeft voorgelegd, die aan dat 
positieve resultaat zouden kunnen bij-
dragen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb een 
volstrekt tegenovergestelde opvatting. 
Ik meen dat de wijze waarop dit wordt 
gesteld eerder kan bijdragen aan een 
verslechtering van het klimaat. Het 
vraagstuk van de doorberekening van 
de stijging van grondstofprijzen, ener-
gieprijzen en milieukosten behoort op 
zich zelf zeker bespreekbaar te zijn. 
Maar dat moet dan niet worden ge-
daan met de suggestie dat de energie-
prijsstijging maar niet moet worden 
gecompenseerd. Dat is een zeer ge-
vaarlijke en niet toelaatbare suggestie. 

De heer Rietkerk (VVD): Bedoelt de 
heer Den Uyl met zijn interventie dat 
voor zover deze stijging niet haar oor-
sprong vindt in winststijgingen, hij 
voor het overige deel wel akkoord gaat 
met het elimineren van deze kosten-
stijging uit het prijscompensatiecalcu-
latiesysteem? 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik vind dat 
elementen daarin zeker bespreekbaar 
behoren te zijn. Daar gaat het juist om. 
Men zal daarbij een zorgvuldige analy-
se moeten maken. Voor de goede orde 
wil ik daaraan toevoegen dat ik er ze-
ker geen voorstander van ben dat men 
bij voorbeeld olieprijsstijgingen die in 
de lichte produkten ongeveer het dub-
bele bedragen van de ruwe olieprijs-
stijging - dat doet zich momenteel 
voor - ongedifferentieerd naar alle in-
komenstrekkers laat doorwerken. Er 

Tweede Kamer 
16 mei 1979 Bestek '81 4985 



Andriessen 
zijn nog andere voorbehouden. Ik zeg 
alleen dat het vraagstuk een onder-
grond heeft, die naar mijn mening be-
spreekbaar behoort te zijn. De manier, 
waarop het nu wordt gesteld, is vol-
strekt ontoereikend. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug bij 
de heer Verbrugh, die meent dat de 
heer Van Aardenne in eerste termijn 
gezegd zou hebben dat de vrijwill ige 
5% energiebesparing niet zo moeilijk 
te halen is. Ik meen dat mijn collega 
door de geachte afgevaardigde niet 
volledig is weergegeven. Er is immers 
gesteld dat de 5% niet zo moeilijk te 
halen is, bij naleving van een aantal 
maatregelen die zijn genoemd, met 
name de snelheidsbeperking, een ge-
ringer gebruik van huishoudelijke 
energie en de doorwerking van de 
energiebesparing in het bedrijfsleven. 
Het gaat om een combinatie van deze 
factoren, die de besparing zou moeten 
opleveren. 

Ten slotte wi l ik een opmerking ma-
ken over het regionaal beleid naar aan-
leiding van hetgeen de heer Engwirda 
naar voren heeft gebracht. Hij heeft 
zich zorgen gemaakt over het wei-
slagen van het regionaal beleid, als dat 
afhankelijk is van het welslagen van 
Bestek '81. Met name heeft hij vragen 
gesteld over de relatie tussen de ISP-
taakstelling en Bestek '81, mede naar 
aanleiding van een recente uitspraak 
van de Minister-President. Het gaat er 
in het ISP enerzijds om dat als gevolg 
van Bestek '81 de werkloosheid nati-
onaal en ook regionaal zal worden te-
ruggedrongen. Anderzijds wordt het 
echter waarschijnlijk geacht dat de po-
sitieve effecten van Bestek '81 in het 
Noorden met vertraging zullen door-
werken. 

De ISP-taakstelling is zo berekend 
dat de daardoor optredende tijdelijke 
toeneming van de regionale compo-
nent in de werkloosheid door het cre-
eren van 10.000 arbeidsplaatsen onge-
daan wordt gemaakt, met andere 
woorden, de ISP-taakstelling - of beter 
nog de taakstellende doelstelling -
voor 1981 veronderstelt dat Bestek '81 
vooralsnog zeer beperkte effecten 
voor het noorden zal hebben. Zo be-
schouwd is dus de ISP-inspanning een 
extra inspanning ten opzichte van Be-
stek'81. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn vraag was wat er nu 
gebeurt als die werkgelegenheidsdoel-
stelling van 150.000 niet zou worden 
gehaald, omdat dit toch ook consequ-
enties heeft voor de ontwikkeling van 

het noorden. Er is al gezegd dat het 
misschien geen 150.000, maar 175.000 
worden en mijn vraag is dan, of het ka-
binet dan bereid is om iets extra's voor 
het regionaal beleid te doen. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! De beleidsdoelstellingen 
zoals die in het ISP zijn neergelegd, 
zijn uiteraard gebaseerd op het realise-
ren van de doelstellingen van Bestek 
'81. De vraag wat er zou moeten ge-
beuren als Bestek '81 niet alleen ver-
traagd zou doorwerken in het 
noorden, maar helemaal niet gereali-
seerd zou worden, roept een proble-
matiek op die zich veel verder uitstrekt 
dan de problematiek die nu door de 
heer Engwirda naar voren wordt ge-
bracht. Het zal naar mijn mening dan 
afhangen van de bijstellingen in het 
beleid die nodig zijn en de middelen 
die wi j daarvoor ter beschikking kun-
nen stellen hoe wij zullen reageren op 
deze en andere ontwikkelingen die 
daarvan het gevolg zouden zijn. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Vrijwel iedere spreker heeft in 
tweede termijn aandacht geschonken 
aan de samenhang tussen vraagstuk-
ken als het werkgelegenheidsbeleid, het 
beleid met betrekking tot de sociale 
verzekering en het inkomensbeleid. Ik 
meen dat dit terecht is nu parlement 
en Regering samen met de maat-
schappelijke groeperingen worden ge-
confronteerd met problemen die niet 
eenvoudig zijn op te lossen en die juist 
ook in hun samenhang nogal wat vra-
gen van onze inventiviteit en inzet. 

Zoals ik in eerste termijn al opmerk-
te, is een gecoördineerde aanpak ge-
wenst, waarbij tegelijkertijd de werk-
gelegenheid op langere termijn wordt 
gediend, de sociale zekerheid op lan-
gere termijn voldoende ruimte be-
houdt en ook wordt bijgedragen aan 
een meer rechtvaardige inkomensver-
deling. Om dat te kunnen realiseren is 
een beleidspakket in voorbereiding dat 
al op korte termijn effectief zal moeten 
zijn, gelet ook op de noodzaak om 
1979 geen verloren jaar te doen zijn. 

De heer Den Uyl heeft enkele vragen 
gesteld over dat pakket. De Minister-
President heeft daar al op gereageerd, 
maar voordat ik verder inga op de ge-
stelde vragen, wil ik nog wel iets op-
merken over de samenhang van dat 
pakket. Ik zou het betreuren wanneer 
het pakket niet beoordeeld zou worden 
in het kader van het totale kabinetsbe-
leid met betrekking tot de hier aan de 
orde zijnde problematiek. Het beleids-
pakket is natuurlijk breder dan de 
specifieke punten die door de Minis-
ter-President zijn genoemd in zijn be-
toog over de besluitvorming over de 
per 1 juli as. te nemen maatregelen. Het 1 
juli-pakket past in het geïntegreerde be-
leid ten aanzien van arbeidsmarkt, so-
ciale zekerheid en inkomensverdeling. 

Op het terrein van de arbeidsmarkt 
wordt in overleg met de sociale part-
ners al het mogelijke gedaan om het 
functioneren daarvan te verbeteren. Ik 
ga nu niet in op alle van kracht zijnde 
maatregelen. Wel kan ik mededelen 
dat ik zojuist een gerichte adviesaan-
vrage heb gezonden aan de Raad voor 
de Arbeidsmarkt over een wets-
ontwerp dat de invoering van de ver-
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plichte vacaturemelding regelt. Ook hoo 
ik binnenkort de adviesaanvrage over de 
nieuwe Arbeidsvoorzieningswet aan 
de Raad toe te zenden. Een eerlijker 
verdeling van de werkgelegenheid kan 
de problematiek op de arbeidsmarkt 
verlichten. In dit verband zijn wij bij 
voorbeeld aan het nagaan hoe een be-
perking van het overwerk, mede in 
verband met de besprekingen op Eu-
ropees niveau hierover, wettelijk kan 
worden geregeld. 

Het volumebeleid, waartoe ik ook 
het beleid gericht op verbetering van 
de arbeidsomstandigheden reken, is in 
zoverre van belang dat daarmee de 
doelstellingen zowel met betrekking 
tot de werkgelegenheid als ten aanzien 
van de sociale zekerheid gemoeid zijn. 
In de spoedig te verschijnen Nota Vo-
lumebeleid hopen de Staatssecretaris 
en ik nader op dit onderwerp in te 
gaan. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien mag ik de Minis-
ter om opheldering vragen. Verleden 
week is aan de Minister-President ge-
vraagd wat het pakket van maatrege-
len zou inhouden. Hij antwoordde dat 
dit pakket een viertal maatregelen van 
wetgevende aard zou betreffen, waar-
van de Regering overwoog ze in één 
wetsontwerp onder te brengen. Ik 
moet nu begrijpen dat de heer Van Agt 
door de heer Albeda gecorrigeerd 
wordt. De laatste zegt nu, dat er nog al-
lerlei andere maatregelen zijn, zoals 
gerichte adviesaanvragen. Hoe is het 
nu? Is er een 1-juli-pakket dat meer 
omvat dan heel nadrukkelijk door de 
Minister-President verleden week is 
gezegd, ja of neen? 

Minister Albeda: Er zijn natuurlijk twee 
dingen. In de eerste plaats zal per 1 juli 
een wetsontwerp moeten ingaan. In 
de tweede plaats moet men, zoals ik 
heb gezegd, dit wetsontwerp niet los 
zien van andere zaken die wij tegelij-
kertijd aanvatten. Dan wijs ik op een 
aantal andere maatregelen op het ge-
bied van het arbeidsmarktbeleid enz. 
Ik zou het verkeerd vinden te doen als-
of er niets anders gebeurt dan datgene 
wat er in het door de Minister-Presi-
dent aangekondigde wetsontwerp zal 
staan. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik neem aan 
dat het kabinet ook nog wel andere 
dingen onderhanden heeft. Er is en 
wordt heel nadrukkelijk gesproken 
over het 1 -julipakkeï. Ik was daarover 
wat verbaasd en heb hierover nadere 
inlichtingen gevraagd. Nadrukkelijk is 
toen gezegd, dat het gaat om een vier-

tal beleidsvoornemens, die de Rege-
ring in één wetsontwerp beoogt sa-
men te brengen. Daarom zou over een 
pakket zijn gesproken. Ik neem aan dat 
het kabinet ook nog met andere din-
gen bezig is, maar wat hebben wij nu 
als pakket te verwachten dat zou moe-
ten ingaan op 1 juli? Zijn dat die vier 
maatregelen in dat ene wetsontwerp 
of is er meer? 

Minister Albeda: Ik heb zoeven ge-
zegd, dat het 1-julipakket past in het 
geïntegreerde beleid ten aanzien van 
arbeidsmarkt, sociale zekerheid en in-
komensverdeling. Meer kan ik niet 
zeggen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Tja.,... 

Minister Albeda: In het wetsontwerp 
zullen de elementen voorkomen die de 
Minister-President genoemd heeft. 
Veel meer behoef ik daarover naar 
mijn mening nauwelijks mede te de-
len. 

Om de werkgelegenheidsdoelstel-
ling te realiseren, is het, zoals al meer-
malen is uiteengezet, ook noodzakelijk 
de verdere stijging van de sociale uit-
keringen te beperken. Nu het niet mo-
gelïjk is gebleken al per 1 juli a.s. met 
structurele oplossingen te komen, zijn 
nieuwe tijdelijke maatregelen niet te 
vermijden. Dit geldt naar mijn mening 
ook voor de doorwerking van de 
bouw- en de uitzend-c.a.o. Het zal dui-
delijk zijn dat een dergelijk beleid al-
leen kans van slagen heeft, wanneer er 
tevens een verantwoord beleid wordt 
gevoerd om een rechtvaardige verde-
ling van de inkomens te bewerkstelli-
gen. 

Eén van de nieuwe instrumenten 
daarvoor zal naar ik hoop de in voor-
bereiding zijnde raamwet inkomens-
vorming zijn. Nog deze maand hoop ik 
de SER advies te vragen over dit on-
derwerp. 

Ik heb geprobeerd in vogelvlucht de 
samenhangen in het sociaal-econo-
misch kabinetsbeleid te schetsen. Het 
realiseren van zo'n beleid is zeker geen 
eenvoudige zaak. Voor een deel be-
schikt het kabinet over rechtstreekse in-
strumenten, waarvoor het dan ook de 
verantwoordelijkheid draagt. Maar in 
onze ingewikkelde samenleving is 
voor een succesvol arbeidsmarkt" en in-
komensbeleid de medewerking van de 
sociale partners een noodzakelijke 
voorwaarde. 

Natuurlijk kan het kabinet proberen 
daarvoor gunstige omstandigheden te 
scheppen, maar bij de uitvoering van 
het beleid is op zijn minst sprake van 
een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Het is dan ook niet voor niets dat ik bij 
voortduring pleit voor overleg met de 

sociale partners nog vóór de zomer, 
waarbij dan een eerste gesprek kan 
plaatsvinden over de vooruitzichten en 
daarmee het beleid voor 1980. Ik denk 
dat de heer Den Uyl het aspect van de 
gedeelde verantwoordelijkheid onder-
schat, wanneer hij het kabinet verwijt 
een algemeen inkomensbeleid in de 
primaire sector niet te kunnen realise-
ren. Het kabinet heeft de sociale part-
ners o.m. gewezen op: 

1. de wenselijkheid van een loon-
matiging van een half percent in de 
prijscompensatie; 

2. een extra matiging van de hogere 
inkomens; 

3. een inperking van de incidentele 
loonsti jging; 

4. de mogelijkheid om gelden te re-
serveren ten behoeve van de werkge-
legenheid uit de voor loonsverbete-
ring beschikbare ruimte (het half per-
cent waarover ik eerder sprak); 

5. de mogelijkheid overleg te ple-
gen over de ombuigingsvoorstellen. 

Welnu, de Kamer kent de resultaten. 
Zo zijn de sociale partners op dit mo-
ment nog niet bereid, tot afspraken te 
komen om het incidenteel meer be-
heersbaar te maken. Naar aanleiding 
van een verzoek daartoe van mijn kant 
is volstaan met het uitspreken van de 
bereidheid, het incidenteel nader te 
onderzoeken, dat wi l zeggen het meer 
doorzichtig te maken. In de sfeer van 
de loonmatiging is daartoe wel dege-
lijk een zekere bereidheid te constate-
ren. Ik wil echter niet nalaten, opnieuw 
een beroep te doen op de sociale part-
ners om zich te beraden over verdere 
mogelijkheden. 

Een vraagpunt bij de huidige situatie 
is, óf daarnaast van de hogere inko-
mens niet één stap verder moet wor-
den gevraagd. Ik wil hiermee onder-
strepen, dat men een eventuele aftop-
ping voor de hogere inkomens niet als 
een geïsoleerd aspect mag zien. Die 
samenhang wi l echter niet zeggen, dat 
de aftopping beoogt, de kortingen in 
de sfeer van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen aanvaardbaar te 
maken, als ging het om een soort kop-
pelverkoop. Een suggestie in die zin 
van de heer Den Uyl wijs ik dan ook 
volstrekt van de hand. 

Reeds enkele malen heeft het kabi-
net aangegeven welke overwegingen 
het aanleiding gaven om tot deze kor-
tingen te komen, wat bij het werkgele-
genheidsbelang van doorslaggevende 
betekenis is. Dat men daarnaast komt 
tot een maatregel voor hogere inko-
mens, behoort dan niet bepaald tot de 
noodzaak om de kortingen te recht-
vaardigen - die hebben hun eigen 
rechtvaardiging - maar wel om een 
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evenwichtig en naar rechtvaardigheid 
strevend beleid te realiseren. 

Een volgende overweging is de rela-
tie tussen aftopping en werkgelegen-
heid. Terecht heeft de heer Lubbers 
het belang hiervan benadrukt. Het ka-
binet zal dit ook zorgvuldig overwe-
gen. Van een zodanige matiging zou bo-
vendien wel eens een uitstralingsef-
fect naar beneden kunnen uitgaan. Dit 
zou dan weer eens wat anders zijn, 
daar wi j tot nu toe voortdurend alleen 
maar worden geconfronteerd met het 
uitstralingseffect van het minimum-
loon op het vlak daarboven liggende 
loon. 

Na deze opmerkingen over de sa-
menhang van het beleid wil ik nu 
graag ingaan op de gestelde vragen 
over specifieke onderwerpen. De heer 
Den Uyl dringt alsnog aan op een reac-
tie op zijn stelling, dat de werkgelegen-
heidsdoelstelling in gevaar dreigt te 
komen. Hij zei, dat ondanks meeval-
lende internationale ontwikkelingen 
de vooruitzichten ongunstig zijn. Ik 
heb wel enige moeite met deze voor-
stelling van zaken. 

Ten slotte is het zo, dat de internati-
onale prijsontwikkeling voor ons land 
een bepaald negatieve uitwerking 
heeft ten opzichte van 1978. Daarnaast 
is er de omslag in de betalingsbalans, 
die duidelijk structurele achtergronden 
heeft. Die omstandigheden vergemak-
keiijken onze taak vanzelfsprekend 
niet. Ons beleidspakket is gericht op 
de middellange termijn. 

In de loop van de ti jd kunnen zich te-
genvallers voordoen, zoals nu het ge-
val is, maar mogelijk ook meevallers. 
Het is wellicht wat vroeg om nu al een 
uitspraak te doen over de uitwerking 
van ons beleid. Immers, het gaat ten 
slotte om een beleid, gericht op een 
iets langere termijn. Duidelijk is, dat, 
naarmate het inzicht in de verwachte 
ontwikkeling van 1980 wordt verkregen, 
dit zou kunnen leiden tot een nieuwe 
bezinning, zoals trouwens de Minister 
van Financiën zoeven al heeft gezegd. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Engwirda heeft wederom de mening, 
die ook in de eerste termijn vaker is ge-
hoord, naar voren gebracht, dat de in-
druk wordt gewekt, dat het kabinet wel 
de ombuigingen nastreeft, maar min-
der de werkloosheidsdoelstelling. Ten 
aanzien van dit punt wi l ik met klem 
herhalen, dat onze opstelling, zoals die, 
in Bestek '81 is neergelegd, volledig 
gehandhaafd wordt. 

Wij blijven monomaan werken aan 
het terugdringen van de werkloosheid. 
Wel meen ik, dat mogelijke aanpassin-
gen van ons beleid met het oog op de 
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werkgelegenheidsdoelstelling onze 
aandacht behoren te houden. De ge-
achte afgevaardigde de heer Lubbers 
heeft in dit verband gewezen op de es-
sentiële rol die het arbeidsmarktbeleid 
vervult bij de realisering van die doel-
stelling. Straks kom ik hierop nog te-
rug. 

Veel beschouwingen zijn gewijd aan 
inkomensmatiging door middel van 
aftopping dan wel aanpassing van de 
tarieven der inkomstenbelasting, zoals 
is voorgesteld door de geachte afge-
vaardigde de heer Den Uyl. 

De heer Den Uyl wijst op de sterke 
inkomensontwikkeling van de hogere 
inkomensgroep in 1978. Hij wijst erop 
dat ook voor 1979 een positieve inko-
mensontwikkeling voor inkomens-
groepen van vier maal modaal is te 
verwachten. 

De gunstige ontwikkeling in 1978 -
ik heb dit al opgemerkt - is een gevolg 
van een aantal onvoorziene factoren, 
waarvan de meevallende prijsontwik-
keling de belangrijkste is. Ik wil daarbij 
nog een paar kanttekeningen maken. 

Voor 1978 geldt dat alle inkomens-
categorieën geprofiteerd hebben van 
de meegevallen prijsontwikkeling. Het 
is zelfs zo dat de lagere inkomenscate-
gorieën relatief meer hebben geprofi-
teerd van de meevaller dan de hogere. 
Dit blijkt ook uit de vergelijking van de 
cijfers over de ontwikkeling van het 
reëel vri j beschikbaar inkomen in 1978, 
zoals aangegeven in het Centraal Eco-
nomisch Plan 1978 en het Centraal 
Economisch Plan 1979. De suggestie 
dat uit de cijfers geconcludeerd mag 
worden dat dit kabinet de hogere inko-
mens wilde ontzien, wijs ik dan ook 
van de hand. 

De heer Den Uyl (PvdA): U spreekt 
steeds over de meevallende prijsont-
wikkeling. Die prijsontwikkeling was in 
1978 precies overeenkomstig de ra-
ming in de MEV 1977. 

Minister Albeda: Dit komt niet overeen 
met mijn gegevens. De raming voor 
kosten van levensonderhoud was 5,7, 
de realisatie was 3,7. 

Het is juist het feit dat men wel de 
prijscompensatie kreeg over de voor-
gaande periode, maar niet te maken 
had met een zelfde prijsstijging in de 
toekomst, wat leidde tot die grotere 
ruimte. Voor 1979 wordteen inkomens-
ontwikkeling, exclusief incidenteel, 
verwacht van ruim 1 % voor de lagere 
inkomens en een geringe koopkracht-
daling voor de hogere. Er zijn thans 
geen aanwijzingen die het aannemelijk 
maken dat ook dit jaar de cijfers een 
dergelijke afwijking naar boven zullen 
vertonen. 

Bestek'81 

Bij de bespreking van de afweging 
tussen aanpassing van de tarieven 
voor de inkomstenbelasting en aftop-
ping stelt de heer Den Uyl het werkge-
legenheidseffect centraal. Hij wil een 
controleerbare uitbreiding van arbeids-
plaatsen, in ruil voor inkomensmati-
ging. Hij stelt dat garanties in deze 
sfeer alleen via aanpassing van belas-
tingtarieven te verkrijgen zijn. Ook de 
heer Verbrugh heeft over deze relatie 
gesproken. 

Inkomensmatiging heeft naar onze 
stellige overtuiging - wi j staan daarin 
niet alleen - duidelijk positieve effec-
ten op de werkgelegenheid. Er zijn in 
ons land nauwelijks groeperingen te 
vinden die inkomensmatiging niet 
noodzakelijk achten voor het herstel 
van de werkgelegenheid. 

De heer Den Uyl (PvdA): Kan de Minis-
ter zeggen om welk bedrag het gaat bij 
de aftopping van die 1,8% prijsconv 
pensatie per 1 juli voor de werknemers 
in particuliere bedrijven die onder een 
c.a.o. vallen? 

Minister Albeda: Het gaat om een zeer 
bescheiden bedrag, ongeveer 60 a 70 
miljoen. 

Op indirecte wijze is de band tussen 
werkgelegenheid en inkomensoffers 
dus aanwezig. Echter ook als inko-
mensmatiging rechtstreeks zou moe-
ten worden omgezet in arbeidsplaat-
sen, zie ik niet in waarom dit onver-
enigbaar is met matiging via aftop-
ping. Immers, wanneer aftopping in de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
wordt verwerkt, kan tegelijkertijd erop 
worden toegezien dat de baten hier-
van voor creatie van arbeidsplaatsen 
worden aangewend. 

De geachte afgevaardigde Den Uyl 
heeft om een duidelijke uitspraak ge-
vraagd over het standpunt van de 
Regering over de relatie inkomensma-
tiging-arbeidsplaatsencreatie. Na alles 
wat daarover in Bestek '81 en daarna is 
gezegd, zal het hem niet verbazen dat 
wij de werkgelegenheid als enig doel 
zien voor matiging. In Bestek '81 is 
heel duidelijk aangegeven dat de over-
heid zelf, wat de groei van het over-
heidspersoneel betreft, zich hiervoor 
maximaal inzet. Binnen onze eigen di-
recte invloedssfeer is die relatie dus 
zeer duidelijk aanwezig. Uiteraard zul-
len wij het onze ertoe bijdragen opdat 
ook elders deze relatie zo hecht moge-
lijk is. 

Het element van de werkgelegen-
heid kan geen doorslaggevend argu-
ment zijn voor aanpassing van de be-
lastingtarieven. Bezwaren tegen deze 
aanpassing in vergelijking met de af-
topping zijn er wel. Belastingverho-
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ging betekent vooral een vergroting 
van de collectieve lastendruk. Wan-
neer deze drukstijging leidt tot een cor-
responderende uitgavenvergroting 

De heer Den Uyl (PvdA): De belas-
tingdruk stijgt dus met f 60 miljoen op 
f 85 miljard. Kan de Minister aangeven 
welk percentage drukstijging dat bete-
kent? Het is toch absurd om te praten 
over drukstijging als het gaat om f 80 
miljoen die men via een kleine tarief-
bijstelling voor het tweede halfjaar wi l 
binnenhalen. Dat slaat toch nergens 
op? 

Minister Albeda: De heer Den Uyl gaat 
ervan uit dat het één keer gebeurt. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
doet een aftoppingsvoorstel ook voor 
één keer, en wel per 1 juli. Hij weet niet 
wat er verder gebeurt. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Den Uyl heeft bij interrup-
tie gezegd dat het wat hem betreft 
ging om een tijdelijke maatregel. De 
vraag rijst hoe dat precies begrepen 
moet worden. Het kan toch niet de be-
doeling zijn dat het arbeidsplaatsenef-
fect ook tijdelijk is? 

Over het bereik van het instrument 
van aftopping is door de geachte afge-
vaardigde de heer Lubbers het een en 
ander gezegd. Van aanpassing van de 
tarieven der inkomstenbelasting is het 
bereik te groot; van aftopping zou het 
bereik te klein zijn. Voor de categorie 
van zelfstandigen is voor zover deze in 
aanmerking komt een bevredigende 
oplossing te vinden via het prijs- en ta-
rievenbeleid. Ik spreek van 'bevredi-
gend' omdat er in deze sfeer nu een-
maal geen keiharde garanties mogen 
worden verwacht. 

Het antwoord, in tweede termijn ge-
geven door mijn collega van Financiën 
moge duidelijk hebben gemaakt dat 
ook via de sfeer van de inkomstenbe-
lasting keiharde garanties niet zijn te 
geven. Ik denk in dit verband ook aan 
de opmerking van de heer Engwirda 
dat het ongewenst is, het verschil tus-
sen bruto- en netto-inkomen te vergro-
ten. 

Het verweer van de heer Den Uyl 
was dat het gaat om een beperkte, 
marginale wijziging, w a a r o p - als ik 
hem goed heb begrepen - de be-
schouwing over de afwenteling niet 
van toepassing zou zijn. Ik kan mij wel 
voorstellen dat op korte termijn muta-
ties in een orde van grootte als waar-
over wij nu spreken, niet onmiddelli jk 
volledig worden afgewenteld. Na ver-
loop van ti jd zal echter de stijging van 
het niveau van de tarieven niet nala-

ten, extra stimulansen te vormen voor 
een versterkt afwentelingsgedrag. Ik 
laat mij evenwel na de uitvoerige be-
schouwingen die hieraan zijn gewijd 
niet verleiden tot herhalingen. 

Omdat de relatie tussen inkomens-
matiging en werkgelegenheid centraal 
staat, is de omvang van de opbrengst 
van inkomensmatiging van essentiële 
betekenis. Aanpassing van de tarieven 
der inkomstenbelasting heeft betrek-
king op het belastbare inkomen. Om-
dat belastbare inkomens nu eenmaal 
lager zijn - vaak zeer fors - dan bruto-
inkomens, zal de opbrengst van een 
tariefaanpassing vanaf bij voorbeeld 
f 50.000 op een geringer aantal inko-
mens betrekking hebben dan bij aftop-
ping. Nu kan men natuurlijk tegenwer-
pen dat belastbare inkomens een bete-
re basis vormen voor een inkomens-
beleid dan bruto-inkomens, maar deze 
stelling is slechts relevant voor zover 
de verdeling der bruto-inkomens een 
juiste is. Zover is het mijns inziens nog 
niet. 

Een van de bezwaren van een wette-
lijk voorschrift tot aftopping is volgens 
de heer Den Uyl de doorwerking daar-
van via de trends naar de ambtenaren-
salarissen die al per 1 januari j l . zijn af-
getopt. Natuurlijk is het al dan niet la-
ten doorwerken van de wettelijk voor 
te schrijven aftopping naar de ambte-
narensalarissen een kwestie van nader 
kabinetsberaad en vooral van goed 
overleg met de centrales. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is een 
misverstand. Ik heb daarover helemaal 
niet gesproken en het lijkt mij ook niet 
relevant. Ik heb gezegd dat een be-
zwaar- dat onderken i k - van een kleine 
tariefbijstelling voor het tweede half-
jaar van de inkomstenbelasting is dat 
daardoor ook de ambtenaren worden 
getroffen die al in de aftopping mee-
draaien. 

Minister Albeda: Ik dacht dat ik dat te-
gen de heer Den Uyl opgemerkt had. 

De heer Den Uyl (PvdA): Neen, dat heb 
ik opgemerkt. 

Minister Albeda: Wij zijn het dan in ie-
der geval eens op dat punt. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb dat in 
eerste termijn opgemerkt op de beken-
de objectieve wijze .... 

Minister Albeda:... die wi j allemaal zo 
waarderen! 

De heer Den Uyl heeft ook opmer-
kingen gemaakt over de trendvolgers. 
Hij heeft gezegd: korting ten aanzien 
van de trendvolgers is eigenlijk alleen 
aanvaardbaar wanneer de opbrengst 
geheel ten goede komt aan de werkge-

legenheid in de betrokken sectoren, en 
wel als een extra op de reeds geplande 
structurele uitbreiding. 
De heer Den Uyl (PvdA): U sluit hier-
mee de behandeling van belastingver-
laging en aftopping af. Kunt u ook zeg-
gen, wat nu de beslissing van het kabi-
net is? 

Minister Albeda: Ik kan u zeggen dat 
die beslissing zeer snel komt. 

De heer Den Uyl (PvdA): Wij schieten 
dus geen cent op! Wij hebben nu drie 
weken achter elkaar deze zaak bespro-
ken. U geeft allerlei beschouwingen 
maar u hebt geen beslissing van het 
kabinet mee te delen? 

Minister Albeda: Ik heb geen beslis-
sing van het kabinet mee te delen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Kan de Voor-
zitter van de Kamer mij misschien hei-
pen? Waarvoor staan wi j hier nu ei-
genlijk? Er is nóg geen beslissing.... 

Minister Albeda: Wij spreken over de 
voortgangsnota en niet over het 1-juli-
pakket. Daarvoor krijgt u nog volledig 
de gelegenheid. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! .... 

De heer Den Uyl (PvdA): Goed, dan 
wachten wij maar weer af, tenzij de 
heer Lubbers kan mededelen wat de 
beslissing is. Hij staat er zo gretig bij.... 

De heer Lubbers (CDA): Hoe heb ik het 
nu met de heer Den Uyl? Eerst deelt hij 
mede, dat hij zeker behoefte zal heb-
ben aan een derde termijn. Hieruit 
blijkt naar mijn mening duidelijk dat 
als de Minister hier zegt, dat het kabi-
net een bepaald besluit heeft geno-
men, de heer Den Uyl dan zou hebben 
gezegd: Interesseert het u niet wat ik 
in derde termijn over dit punt wil zeg-
gen? 

De heer Den Uyl (PvdA): Misschien 
kan de heer Rietkerk direct de beslis-
sing mededelen! 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Den Uyl heeft gevraagd, 
of wij iets concreter kunnen zijn over 
het arbeidsplaatsenplan. In de eerste 
plaats wijs ik wat de gesubsidieerde 
sector betreft erop, dat voor 1979 is 
voorzien in een uitbreiding van het 
aantal arbeidsplaatsen met 15.000, 
waarvan 9000 in de gezondheidssec-
tor. Daarbij was verondersteld, dat de 
korting in deze sectoren zou worden 
gerealiseerd. Dit betekent dat onge-
veer 4000 van deze arbeidsplaatsen 
worden gefinancierd uit de trend-cor-
rectie. Dit is een belangrijk gegeven bij 
de besprekingen met de partijen die 
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Albeda 
collectieve contracten afsluiten voor 
de werknemers in de gesubsidieerde 
of gepremieerde sector. De besprekin-
gen zullen, zoals bekend, op 29 mei 
aanstaande worden voortgezet. Het 
lijkt mij niet verstandig, nu al geheel 
op dit overleg vooruit te lopen. Wij zijn 
nog met partijen in onderhandeling en 
ik zou het niet prettig vinden, nu al al-
les te vertellen wat ik van plan ben, in 
de onderhandelingen te brengen, 
maar ik kan wel zeggen, dat het kabi-
net bereid is te overwegen, tot een ex-
tra uitbreiding van het aantal arbeids-
plaatsen te komen, maar dat moet 
dan wel worden bekeken in samen-
hang met de voorgestelde trendcor-
rectie. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Ny-
pels heeft een motie ingediend met 
betrekking tot de problematiek van de 
trendvolgers. Ik kan hierop zeggen, dat 
op een breed front overleg is gevoerd: 
mijn collega's Tuijnman, Ginjaar, Gar-
deniers en ik zelf zijn in gesprek met de 
organisaties. In dit overleg komen alle 
aspecten aan de orde, waaronder de 
verschillen in rechts- en inkomenspo-
sitie en de werkgelegenheidssituatie. 
Het overleg vindt nog voortgang. Het 
is gecompliceerd doordat binnen de 
trendvolgers nog grote verschillen in 
positie bestaan. Ik ben overigens over-
tuigd van een goede voortgang en ik 
hoop op een goede afloop van het 
overleg. Daarom heb ik geen behoefte 
aan de door de heer Nypels voorge-
stelde motie. 

De heer Nypels (D'66): Bent u bereid, 
de uiteindelijke wenselijkheid te erken-
nen om tot gelijktrekking van de totale 
arbeidsvoorwaardenpakketten te ko-
men van de trendvolgers ten opzichte 
van de ambtenaren? 

Minister Albeda: Een van de punten 
waarover wi j met de trendvolgers 
spreken, betreft het tegen elkaar afwe-
gen van die wenselijkheid en van de 
wenselijkheid, te komen tot een extra 
werkgelegenheid in de sfeer van de 
trendvolgers. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Den 
Uyl heeft gevraagd, wat de rechts-
grond is om sociale-uitkeringstrekkers 
gelijkelijk met ambtenaren te behan-
delen. In Bestek '81 is de beperking 
van de stijging van de sociale uitkerin-
gen gemotiveerd op grond van sys-
teemfouten die leiden tot een oneven-
wichtige inkomensgroei op nettobasis 
tussen actieven en niet-actieven en 
tussen niet-actieven onderling. Het per 
1 januari j l . genomen voorschot steun-
de eveneens op deze argumentatie. De 
stijging van de sociale minimumuitke-

ringen wordt beperkt omdat in de hui-
dige berekeningsmethodiek van de 
netto-nettokoppeling een lagere re-
kenpremie krachtens de Ziektewet en 
de wachtgeldverzekering wordt ge-
hanteerd dan door vele minimumlo-
ners feitelijk wordt betaald. Hierdoor is 
het reële inkomen van werknemers 
met een minimumbeloning lager dan 
dat van een grote groep van vergelijk-
bare uitkeringsgerechtigden. De Re-
gering is van oordeel, dat bedoeld ver-
schil in feitelijke premiedruk tussen 
een belangrijke groep van min imum-
loners enerzijds en de trekkers van so-
ciale minimumuitkeringen anderzijds 
een voldoende basis vormt voor een 
tweede voorschot per 1 juli 1979. 

De beperking van de groei van de 
uitkeringen boven het min imum per 1 
januari jongstleden is verdedigd op 
grond van een verdergaande scheef-
groei tussen de netto inkomens voor 
actieven en vergelijkbare niet-actieven 
alsmede die tussen niet-actieven on-
derling. Die scheefgroei wordt onder 
meer veroorzaakt doordat lonen en 
uitkeringen niet belast worden met de-
zelfde premies. 

Deze zelfde grondgedachte wenst de 
Regering ook ten grondslag te leggen 
aan de afremming van de uitkeringen 
per 1 juli 1979. Gold per 1 januari even-
wel de mutatie van de niet betaalde 
premies als richtsnoer voor de hoogte 
van de beperking, thans zal het niveau 
van de desbetreffende premies als 
maatstaf voor de beperking dienen. 

De hier bij wijze van voorschot te ne-
men maatregelen per 1 juli 1979 zijn 
zowel te verdedigen op grond van het 
wegnemen van systeemfouten als op 
grond van het bewerkstelligen van een 
grotere solidariteit tussen actieven en 
niet-actieven en tussen de laatsten on-
derling. Als zodanig worden beide in 
het SER-advies van 9 januari 1979 ge-
noemde opties open gelaten, zodat 
een definitieve wettelijke regeling op 
basis van één van deze opties niet 
door het tweede voorschot in de weg 
wordt gestaan. 

Daarbij hebben wi j meermalen 
gesteld, en maken dit volgens de over-
gelegde cijfers ook waar, dat tot aan 
het modale inkomen geen reëel inko-
mensverlies mag optreden. Het is dus 
niet zo dat de correcties op de sociale 
uitkeringen qua rechtsgrond dezelfde 
zijn als die bij de ambtenarensalaris-
sen. Qua inkomenseffecten vertonen 
de correcties op de uitkeringen en de 
ambtenarensalarissen wel overeen-
komst. Daarin ligt dan ook de aanlei-
ding voor de overeenkomstige behan-
deling. 

Het zal overigens duidelijk zijn dat 
deze beleidsvoornemens en hun moti-
vering haaks staan op hetgeen in de 
motie van de heer Den Uyl op stuk nr. 
32 wordt gevraagd. 

De heer Van Dis heeft een aantal op-
merkingen gemaakt over de indexe-
ringsmechanismen. Hij heeft met na-
me wat bezwaar tegen de automatis-
men die hierin zitten opgesloten. Voor 
zover de geachte afgevaardigde doelt 
op systemen van prijscompensatie in 
collectieve arbeidsovereenkomsten, is 
dit natuurlijk in eerste instantie een 
zaak van partijen. Voor zover hij doelt 
op het aanpasmechanisme van bij 
voorbeeld minimumloon en sociale 
uitkeringen merk ik op dat het hele 
vraagstuk van de indexering voor ad-
visering bij de SER ligt. Er wordt hard 
aan gewerkt en ik hoop in de tweede 
helft van dit jaar een advies te ontvan-
gen. Het lijkt mij daarom beter er op dit 
moment niet nader op in te gaan. 

De heer Lubbers heeft gevraagd de 
motie-Weijers uit te voeren en ervoor 
te zorgen dat arbeidsongeschikten 
weer worden ingeschakeld, ook dat 
niet volledig arbeidsongeschikten in 
het particuliere bedrijfsleven worden 
ingepast. Ik wi l geen wettelijke rege-
ling uitsluitend voor de overheid. Ik 
streef met hoge prioriteit naar een ver-
betering van de Wet minder valide ar-
beidskrachten. Ik wil er echter wel op 
wijzen dat het operationeel maken en 
houden van een quotering een moei-
lijk technisch vraagstuk is. Zodra wi j 
daar uit zijn, wordt een beslissing ge-
nomen, hetzij door vervanging van de 
Wet minder valide arbeidskrachten 
dan wel door de opneming van een af-
zonderlijke voorziening in de nieuwe 
arbeidsvoorzieningswet. In de advies-
aanvrage over deze wet wordt over de-
ze zaak ook de mening gevraagd van 
de Raad voor de Arbeidsmarkt. 

Wel ben ik doende, daarop vooruit-
lopende, met mijn collega van Binnen-
landse Zaken wegen te zoeken om de 
plaatsingskansen van minder validen 
bij de overheid te verbeteren. 

De heren Van der Spek en Waltmans 
spraken over de WSW. De heer Van 
der Spek vroeg om een toelichting 
over de beperking van de instroom. 
Het gaat bij deze beperking om drie as-
pecten. In de eerste plaats een kriti-
sche toetsing aan de wettelijke criteria. 
In de tweede plaats een kritische toet-
sing aan de beschikbare werkvoor-
raad. In de derde plaats een voorgeno-
men wettelijke beperking van de mo-
gelijkheid om ook objecten zonder gel-
delijke opbrengst aan te wijzen. Met 
het laatste heb ik, dacht ik, ook de heer 
Waltmans beantwoord. 
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Albeda 
Inschakeling van WSW-werknemers 

bij taken die tot het normale noodzake-
lijke werk zijn te rekenen, moet worden 
voorkomen. 

Voor de WSW-ers, die op dergelijke 
plaatsen werkzaam zijn, zal zodra het 
mogelijk is een redelijke vergoeding 
voor de verrichte diensten betaald 
moeten worden. Beter is het uiteraard, 
bedoelde werknemers een normaal 
dienstverband aan te bieden. 

De heer Waltmans (PPR): Als ik dit in 
mijn woorden vertaal, betekent het dat 
de Minister het niet eens is met die ge-
meentebesturen die welzijnsstichtin-
gen voorstellen normale formatie-
plaatsen om te zetten in WSW-plaatsen 
en dat de Regering van oordeel is dat 
het de andere kant op moet, namelijk 
dat WSW-plaatsen omgezet worden in 
normale formatieplaatsen. 

Minister Albeda: Het laatste is inder-
daad ons streven. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Spek heeft de Regering gevraagd, 
af te zien van haar voornemen om de 
SVR te laten bekijken of de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de mo-
gelijkheden tot vri jwil l ige ziektekosten-
verzekering van zwangere vrouwen, die 
ophouden met werken, stringenter 
kunnen worden toegepast. De door de 
heer Van der Spek genoemde bepaling 
in het besluit van de SVR is mij uiter-
aard bekend. Gezien het naar ik meen 
te ruime gebruik dat van de in deze be-
paling geboden gelegenheid wordt ge-
maakt, heb ik het voornemen om me-
de in het licht van een doelmatig volu-
mebeleid in de sociale zekerheid de 
SVR een advies te vragen over het be-
perken van dit onderdeel van de vri j-
wil l ige ziektewetverzekering. Het is ge-
bruikelijk om over zaken als deze de 
mening van de SVR te vragen. In dit 
stadium, waarin van een definitieve 
conclusie nog geen sprake is, is de 
motie van de heer Van der Spek op zijn 
minst voorbarig te achten. 

De heer Van der Doef heeft de in-
druk, dat een toenemen plaatsvindt 
van het aantal WAO-ers dat op een la-
ger percentage dan voorheen is inge-
schat. Ik kan hem verzekeren dat de 
bedrijfsverenigingen thans geen ander 
beleid voeren dan zij in het verleden 
hebben gevoerd. Arbeidsongeschikten 
worden niet gemakkelijk afgeschat. 
Het oude beleid wordt voorlopig ge-
handhaafd, namelijk totdat het overleg 
over de toepassing van de artikelen 12 
AAW en 21 WAO tussen ministerie, 
Sociale Verzekeringsraad en uitvoe-
ringsorganen is afgerond. Wel wordt 
in de administratieve sfeer een dubbe-

le schatting gemaakt. Het percentage 
arbeidsongeschiktheid en werkloos-
heid wordt vastgesteld en aan de be-
trokkenen meegedeeld. Dat heeft het 
voordeel dat zij weten dat zij bij een in-
deling in de klasse 80 tot 100 niet volle-
dig invalide zijn. Deze administratieve 
dubbelschatting heeft derhalve geen 
invloed op de uitkering. Het onderzoek 
naar de handelwijze van de uitvoe-
ringsorganen, waarom de heer Van 
der Doef verzocht, is naar mijn mening 
derhalve niet nodig. 

Ook heeft de heer Van der Doef naar 
mijn mening gevraagd over de wijze 
van controle op ontvangers van soci-
ale uitkeringen. Hij heeft zich daarbij 
nogal afgezet tegen de controle via so-
ciale rechercheurs. Wat de controle 
betreft, meen ik dat allereerst de orga-
nisatie van de uitvoering zelf en de 
daarbij te volgen procedures waarbor-
gen moeten inhouden voor een effec-
tieve controle. Controle op een verant-
woord gebruik en opsporing van even-
tueel misbruik behoren het sluitstuk te 
zijn van een verantwoorde uitvoering. 
Deze gedachtengang is nader uitge-
werkt in een rapport van een interde-
partementale werkgroep over mis-
bruik en fraude bij de uitvoering van 
de werkloosheidswetten, dat op 30 ju-
ni 1978 aan de Kamer is gezonden. In 
dat rapport wordt onder andere ge-
pleit voor een goed onderling samen-
spel tussen uitvoerders van sociale ze-
kerheidswetten, waaronder vertegen-
woordigers van de gemeenten, en het 
Openbaar Ministerie. 

Een experiment in het ressort Den 
Bosch heeft aanleiding gegeven tot 
een uitbreiding ervan tot het gehele 
land. Het komt mij voor dat de ge-
meenten in dat kader van een sociaal 
verantwoorde en effectieve controle 
de aanstelling van controle- en opspo-
ringsambtenaren moeten beoordelen. 

De heer Rietkerk heeft ook gespro-
ken over het arbeidsmarktbeleid en hij 
heeft gezegd: dat is de achillespees; er 
zijn immers 100.000 vacatures; via het 
arbeidsmarktbeleid zou het aantal va-
catures kunnen verminderen. 

Ik neem aan, dat de heer Rietkerk het 
met mij eens is, dat een vermindering 
van 100.000 tot 0 noch in de verwach-
ting ligt, noch geheel gewenst zou zijn. 
Er is echter een duidelijk marge. Met 
deze gedachtengang ben ik het dan 
ook wel eens, zij het, dat niet juist is, te 
veronderstellen dat eerst nu tot een 
actief arbeidsmarktbeleid zou worden 
overgegaan. In tegendeel; op dit mo-
ment worden naast de gewone begro-
ting vele honderden miljoenen uit het 
conjuncturele programma aangewend 
om de discrepanties tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt te vermin-
deren. Ik denk daarbij aan loonsubsi-
dies, aan vormen van scholing, aan 
verbetering van arbeidsplaatsen, aan 
bevordering van inschakeling in het 
arbeidsproces van degenen, die een 
zwakkere positie op de arbeidsmarkt 
innemen, aan het creëren van arbeids-
plaatsen in de gebieden en voor de 
categorieën, die met grote kwantitatie-
ve tekorten te maken hebben. 

Dit beleid zal ook in 1980 worden 
voortgezet en geïntensiveerd. Ik hoop 
dat de tripartite werkgroep, die thans 
de knelpunten op de arbeidsmarkt on-
derzoekt, aangrijpingspunten voor 
nieuwe en effectieve instrumenten zal 
kunnen aangeven. 

Ik ben het overigens met de heer 
Van der Doef eens, dat bij het streven 
naar het verminderen van de aanslui-
tingsproblemen op de arbeidsmarkt 
naar twee zijden moet worden gezien. 
Dit gebeurt ook nu al. De subsidierege-
ling verbetering arbeidsplaatsen is 
daarvan een voorbeeld. Een van de 
uitgangspunten bij de nieuwe wet bui-
tenlandse werknemers is, de werkge-
ver te leiden naar verbetering van de 
vormingsmogelijkheden van het be-
drijf op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
zulks in plaats van de werving van bui-
tenlandse werknemers toe te staan. 
Ook het komende wetsontwerp tot 
verplichte vacature-melding richt zich 
op de vraagzijde. Hoe echter het be-
grip 'passende werkgever' moet wor-
den ingevuld - de heer Van der Doef 
sprak hierover - kan ik niet zeggen. 
Zou de inhoud wellicht moeten zijn, 
dat de werkgever kan worden verplicht 
om een door het arbeidsbureau ge-
schikt geachte werkloze in dienst te ne-
men? 

Ons is gebleken, dat men in Zweden 
niet zo ver gaat. Wèl heeft men daar de 
regeling, dat het GAB kan bepalen dat 
een werkgever geen werknemers van 
elders mag aantrekken zolang een 
naar het oordeel van het GAB vol-
doend geachte geschikt aanbod uit de 
eigen regio aanwezig is. Als werkgever 
en GAB het niet eens kunnen worden, 
kan het geschil ter beslissing worden 
voorgelegd aan de tripartite samenge-
stelde raad voor de arbeidsmarkt. Hoe-
wel deze wettelijke regeling al enkele 
jaren bestaat, is zij in feite nog niet één 
keer toegepast omdat men het pro-
bleem zag, dat het GAB niet tegelijker-
tijd kan dwingen en overleggen. Dit 
duidt erop, dat het niet alleen moeilijk 
lijkt, inhoud te geven aan een begrip 
als 'passende werkgever', maar ook 
dat het hanteren van de regeling in de 
praktijk niet zo eenvoudig is. 
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De heer Van der Doef pleit er voorts 

voor, verdergaande bescherming van 
zwakke groepen op de arbeidsmarkt 
ter hand te nemen. Op dit stuk kennen 
wi j een flink aantal arbeidsvoorzie-
ningsmaatregelen, die beogen, de op-
neming van deze groepen in het ar-
beidsproces te bevorderen en zoveel 
mogelijk in een gelijkwaardige positie 
te brengen, vergeleken met andere 
werkzoekenden. Echter, wanneer men 
te veel de nadruk zou leggen op de be-
scherming van deze groepen - ook na-
dat men een baan heeft gevonden -
kan het zijn, dat daardoor een reactie 
wordt opgeroepen, die de plaatsing 
eerder belemmert dan bevordert. Bij 
het overwegen van eventuele verdere 
bescherming van zwakke groepen zal 
dus waakzaamheid geboden zijn. 
Naast dwang - wellicht éérder dan aan 
dwang - kan ook aan een goede voor-
lichting worden gedacht. 

Vele leden hebben gesproken over 
de actieve arbeidsmarkt. Het is duide-
lijk dat de besluiten inzake de vergro-
ting van de inspanning om de arbeids-
allocatie gaande te houden, reeds op 
zichzelf moeten bijdragen tot de ver-
mindering van de werkloosheid, waar-
mee zij een effect hebben op de be-
geerde volumebeheersing. Zo hebben 
zij ook een indirect effect op de bevor-
dering van de werkgelegenheid. Te-
recht is door de heer Lubbers gezegd, 
dat de ombuiging geen doel op zich-
zelf is of mag worden. De heer Van der 
Doef stelde, geen lijn te kunnen ont-
dekken tussen de gepresenteerde 
voornemens inzake een actief arbeids-
marktbeleid en de geschetste proble-
men en doelstellingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Die lijn is er 
niet in de vorm van een eenzijdige en 
afgedwongen aanpassing van de ver-
langens van de werkzoekenden aan de 
toevallig overgebleven openstaande 
vacatures. 

De lijn die ik mij voorstel begint bij 
een verbetering van de openbare ar-
beidsvoorziening, zet zich voort in uit-
breiding van de instrumenten die 
groepen met minder kansen op de ar-
beidsmarkt een betere kans geven en 
in de stimulering van een zekere her-
verdeling van het werk. Voor de lang-
durig werklozen zijn er dan de instru-
menten voor het scheppen van tijde-
lijke arbeidsplaatsen. 

De heer Van der Doef sprak ook over 
regionale organen met regelende be-
voegdheden. Op dit punt hebben wij 
op dit moment het experiment Eindho-
ven. De commissie verhouding vraag 
en aanbod aldaar heeft met een subsi-
die van mijn kant zojuist een opdracht 

verstrekt tot onderzoek naar de feitelij-
ke drempels in de lokale arbeidsmarkt. 
Werkgevers en werknemers zijn hier-
over bepaald niet ontevreden. Alvo-
rens verder te gaan op dit gebied wi l ik 
eerst met de partners nagaan in hoe-
verre aan dit experiment waardevolle 
elementen kunnen worden ontleend. 
Het lijkt mij wel goed, duidelijk onder-
scheid te maken tussen de overleg-
structuur van de overheid en de soci-
ale partners op de arbeidsmarkt en de 
voorgestelde coördinatiecommissies 
werkloosheidsvoorziening en arbeids-
voorziening. Bij de laatste gaat het om 
het bijeenbrengen van de uitvoerings-
organen van de werkloosheidsvoorzie-
ningen en de arbeidsbureaus, met het 
oog op een gelijke en consequente uit-
voering van onder meer het begrip 
passende arbeid. 

Ik kom dan tot de motie van de he-
ren Van der Doef en Waltmans met be-
trekking tot passende arbeid en de ar-
beidsmarktproblematiek in het alge-
meen. Hoewel de motie elementen be-
vat die mij zeker aanspreken, vind ik 
toch de prioriteitenstelling die aan de 
motie ten grondslag ligt duidelijk te 
eenzijdig gericht op de vraagzijde. 
Naar mijn mening moet altijd worden 
gestreefd naar evenwicht. Zowel de 
vraag- als de aanbodzijde behoren in 
het gezicht te komen. Ik heb zoeven al 
aangegeven dat wi j dit ook doen. Ik 
moet de Kamer derhalve aanneming 
van deze motie ontraden. 

Ik ben van mening dat de suggestie 
van de heer Van der Doef om het aan-
stellings- en wervingsbeleid van on-
dernemingen in de taakstelling van de 
overlegorganen te betrekken heel 
goed thuishoort in het tripartite over-
leg tussen overheid en sociale part-
ners, maar niet in de genoemde coör-
dinatiecommissies. 

In de voorgenomen adviesaanvrage 
aan de Raad voor de arbeidsmarkt 
over een nieuwe arbeidsvoorzienings-
wet zal stellig worden ingegaan op 
mogelijke maatregelen tot objective-
ring van het aanstellingsbeleid, tot be-
scherming van de zwakkere categorie-
en op de arbeidsmarkt en tot ver-
mindering van de kwaliteitskloof tus-
sen vraag en aanbod. 

De geachte afgevaardigde heeft ge-
vraagd of er voldoende scholingsfacili-
teiten zijn. Er vindt een aanzienlijke uit-
breiding plaats van de scholingscapa-
citeiten op de centra voor vakopleiding 
voor volwassenen. De verbeterde re-
geling scholing en samenwerking met 
bedrijven vindt een grote weerklank . 
Er blijkt een grote belangstelling te zijn 
voor de proefnemingen met de nieu-
we onderwijsvorm voor 16- tot 18-jari-
gen. 

Ik ben het overigens geheel eens 
met de heer Engwirda dat de gemeen-
schap het offer mag vragen van deel-
neming aan bij- of omscholing als de fa-
ciliteiten daartoe aanwezig zijn. Dat is 
overigens geen nieuw aspect van het 
begrip 'passende arbeid', maar de toe-
passing van een regel die al jaren 
geldt. 

De heer Lubbers heeft gesproken 
over een plan voor arbeidsplaatsen in 
de quartaire sector. Dat plan komt 
langzaam aan op gang. De inventarisa-
tie van mogelijkheden bij de overheid 
en gesubsidieerde organen wordt op 
korte termijn afgerond. Binnenkort zal 
aan de betrokken instellingen worden 
meegedeeld in welke mate met het 
werven van werklozen kan worden be-
gonnen. De financiering geschiedt uit 
de bronnen waaruit voor de betrokke-
nen de werkloosheidsvoorziening zou 
worden betaald en voor het overige 
deel uit het conjunctureel programma 
1979. 

De vergadering wordt van 16.10 uur 
tot 16.24 uur geschorst. 

De Voorzitter: Naar mij is gebleken, 
bestaat er behoefte aan een derde ter-
mijn. Ik stel voor, daartoe de gelegen-
heid te bieden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat zowel 
de Kamer als de Regering het verlan-
gen koestert dit debat vóór 18.30 uur 
af te sluiten. Om dat te bereiken, zie ik 
mij genoodzaakt een spreektijdbeper-
king voor te stellen, die ik met enige 
soepelheid zal hanteren. Ik stel voor de 
drie grootste fracties elk omstreeks 10 
minuten spreektijd te geven en de an-
dere fracties elk 5 minuten. Ik ga er 
daarbij van uit dat de Regering niet 
meer dan omstreeks twee derden van 
de totale ti jd, gebruikt door de Kamer, 
nodig zal hebben. 

Naar mij blijkt, kan de kamer zich 
hiermee verenigen, zodat aldus is be-
sloten. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De aankondiging verleden 
week van de heer Van Agt dat nog 
geen politieke beslissing door het ka-
binet was genomen met betrekking tot 
het '1 juli-pakket', geldt ook vandaag 
nog. Dat maakt duidelijk dat er nog alle 
gelegenheid zal zijn nader met het ka-
binet van gedachten te wisselen. Het 
kabinet wikt en weegt blijkbaar nog. Ik 
zal het graag een aantal suggesties ter 
overweging meegeven. 

In de eerste plaats zal ik over de kor-
ting op de sociale uitkeringen nog een 
opmerking maken. Ik heb verleden 
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week gezegd, dat ik bijzonder onaan-
genaam was getroffen door de koppe-
ling die zowel door de heer Lubbers 
als de heer Van Agt was gelegd. De 
heer Lubbers hanteerde daarbij de for-
mulering, dat, indien bij voorbeeld via 
de aftopping ook aan de bovenkant 
wat gebeurt, zijn fractie bereid was 
mee te werken aan een nieuwe kor-
t ing, zij het gedifferentieerd, van de so-
ciale uitkeringen met ingang van 1 juli 
aanstaande. 

De heer Van Agt heeft letterlijk ge-
zegd dat het kabinet bereid was die af-
topping in beraad te nemen als com-
plement, indien de Kamer akkoord zou 
gaan met een nieuwe korting van ge-
middeld 0,5% op de sociale uitkerin-
gen per 1 juli aanstaande. De heer AI-
beda kan die koppeling wel afwijzen, 
maar zij is door zijn Minister-President 
gelegd. Hij heeft geen enkel argument 
genoemd om tot ontkoppeling te ko-
men, sterker, het kabinet overweegt 
blijkbaar nog steeds om die koppeling 
ook een formeel karakter te geven, 
door zowel een aftoppingswetje als de 
nieuwe kortingen op de sociale uitke-
ringen in één wetsontwerp te prop-
pen: het 'propontwerp'. Ik heb daar-
van geen verdediging, geen nadere 
mededeling gehoord, maar het maakt 
volstrekt duidelijk dat het de bedoeling 
is volstrekt ongelijke zaken in één pak-
ket samen te brengen om de rege-
ringspartijen tot het slikken van die 
prop te bewegen. Ik vind dat slechte 
politiek. Ik heb geen woord ter verde-
diging van de kant van het kabinet ge-
hoord. 

De Minister van Sociale Zaken voert 
als motivering voor de nieuwe korting 
aan dat het niet gaat om het verschil in 
premiemutatie, maar om het verschil 
in premieniveau. Als dat het argument 
wordt, kan de Minister van Sociale Za-
ken nog wel even vooruit. Wij weten 
allen dat er verschil in premieniveau 
is. In de discussie en ook in de toelich-
ting op het kortingswetje van decerrv 
ber j l . heeft hij nadrukkelijk gesteld, 
dat hij die methode niet aanvaardbaar 
vond en daarom meende ervan te kun-
nen uitgaan op basis van een nieuw in-
dexeringsstelsel tot concrete voorstel-
len te kunnen komen. 

De Minister heeft wat het inkomens-
effect betreft een relatie met de 
ambtenaren gelegd. Het staatje dat 
aan de nota is toegevoegd, laat voor 
ambtenaren voor 1979 + 1 inclusief kor-
ting zien. 

Voor ontvangers van sociale uitke-
ringen varieert dat van +0,3 tot +0,6. 
Zij worden ook ten aanzien van de 
ambtenaren op een half procent ach-

terstand gezet. Ik verwijs daarvoor 
naar het inkomensmutatiestaatje, dat 
toegevoegd is aan de Voortgangsnota. 
Kan de Regering mij duidelijk maken 
wat nu de overeenkomst in inkomens-
effect is tussen ambtenaren en trek-
kers van sociale uitkeringen? Ons be-
zwaar wordt met de voorgenomen 
operatie per 1 juli toegespitst. Het ka-
binet maakt de ontvangers van sociale 
uitkeringen inderdaad tot sluitpost van 
het bestekbeleid. 

Ik kom nu aan de aftopping. Na de 
ministerraadvergadering heeft de heer 
Van Agt interessante mededelingen 
gedaan. Bij interruptie heb ik bepleit 
dat wi j niet zouden stappen in de sug-
gestie van de heer Lubbers, doch een 
aanzienlijk beter voorstel zouden vol-
gen, namelijk om iets te doen aan de 
tarieven van de inkomstenbelasting 
voor inkomensbestanddelen boven 
f 50. 000 en wel in het tweede halfjaar. 
De heer Van Agt heeft vrijdag j l . ver-
klaard - ik citeer 'Trouw' - : 'Ook parle-
mentariërs op wier steun wi j zijn aan-
gewezen zien wel wat in belastingver-
hoging in 1979. Dat is een feit waar-
mee wi j politiek hebben te rekenen.', 
aldus Van Agt, daarbij doelend op het 
CDA. Dat heeft ertoe geleid, dat niet de 
heer Andriessen maar de heer Albeda 
hier uitvoerige beschouwingen over 
de inkomstenbelasting heeft gehou-
den, onder andere over de afwente-
telingseffect zal in dit geval te verwaar-
jaar f 60 min. meer wordt geïnd via de 
inkomstenbelasting. Dat is vergelijk-
baar met het aftoppingseffect. Dat zou 
minder dan 1 promille drukstijging be-
tekenen. 

Bij interruptie heb ik al gezegd dat ik 
het ridicuul vind dat men dat hierbij in 
het geding brengt. Tegen de aftopping 
pleit het volgende. Zelfstandigen wor-
den daardoor niet geraakt. In dit ver-
band kan men het niet ernstig menen, 
als men spreekt over het prijsbeleid. Er 
is geen garantie ten aanzien van wat er 
gebeurt met de bestemming van de af-
topping. Dat kan bij c.a.o.-onderhan-
delingen per bedrijfstak worden gere-
geld, als dit over een langere periode 
gebeurt. Via zo'n ingreep komt daar-
van niets terecht. Het bedrag van f 60 
min. is gespreid over vele duizenden 
ondernemingen. Hoe stelt men zich 
voor, dat deze gericht worden besteed 
aan de werkgelegenheid? Het is niet 
toevallig dat de heer Albeda met geen 
woord meer heeft gerept over zijn 
blokkeringssuggestie, die hij veertien 
dagen geleden uitte. Ten slotte zal het 
gaan om een ingreep in lopende con-
tracten. Daarvoor heb ik eerder ge-
waarschuwd. 

Voor de weg van de inkomstenbe-
lasting pleit het volgende. Het afwen-
telingseffect zal in dit geval te verwaar-
lozen zijn. Het gaat om een duidelijk 
controleerbare bestemming van de ex-
tra opbrengsten ten behoeve van de 
werkgelegenheid. Een bezwaar is dat 
de ambtenaren, die meedoen aan de 
aftopping, hierdoor ook worden ge-
troffen. Mij lijkt dat echter overkome-
lijk. 

Als de heer Van Agt heeft bedoeld, 
een serieuze afweging te maken van 
effecten en mogelijkheden van een af-
toppingswetje en van verhoging van 
de inkomstenbelasting, moet ik na de 
bewindslieden gehoord te hebben 
zeggen dat de balans verre doorslaat 
in het voordeel van het toepassen van 
een kleine tariefsbijstelling voor inko-
mensbestanddelen boven f 50.000 in 
de tweede helft van dit jaar. Voor mij 
blijft onbegrijpelijk dat het kabinet 
hierop niet instapt. Het gaat om een 
zeer gering bedrag, zoals de Minister 
van Sociale Zaken heeft gezegd. Als 
men daarvoor met een wettelijke 
maatregel heen gaat wandelen door 
reeds afgesloten contracten, zal men 
daarmee veel verbittering verwekken. 
Daarmee zal men opnieuw het klimaat 
om te komen tot een onderlinge over-
eenstemming ernstig bederven. Ik heb 
al gezegd dat wat het wettelijk instru-
mentarium voor nieuwe c.a.o.-onder-
handelingen betreft men dit kan nor-
meren. 

Ik wil voorts nog een opmerking ma-
ken over de trendvolgers. Als ik het 
goed heb begrepen, heeft Minister AI-
beda gezegd dat zijn standpunt hierop 
neerkomt dat 4000 arbeidsplaatsen in 
de quartaire sector in het bijzonder in 
de sector van de trendvolgers kunnen 
worden gefinancierd uit de trendcor-
rectie voor ca.o-trendvolgers. 

Minister Albeda: Van de veronderstel-
de groei in 1979! 

De heer Den Uyl (PvdA): Precies, en 
dan gaat het inderdaad om een bedrag 
van ca. 200 min. Met de toepassing 
van de trendcorrectie is 700 min. ge-
moeid en waar blijft die 500 min.? Wat 
is nu eigenlijk de opstelling van de Mi-
nister van Sociale Zaken in dat over-
leg? De enige motivering om die 
trendcorrectie toe te passen is dat daar 
ook evenredig de creatie van structu-
rele arbeidsplaatsen tegenover staat. 
Uit de opstelling van de Minister kan ik 
niet anders opmaken dan dat dit niet in 
zijn bedoeling ligt. Als dat zo is, dan 
voorspel ik hem bij voorbaat dat het 
overleg tot mislukken gedoemd is. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij interrup-
tie heb ik al uitgesproken dat ik het 
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zeer betreurde dat de heer Andriessen 
geen toezegging wilde doen met be-
trekking tot de middellange termijnra-
ming. Ik heb uiteengezet dat ik deze 
van groot belang vind voor de vor-
ming en de toetsing van het beleid. 
Juist nu de gegevens die ten grond-
slag liggen aan de Centrale Projektie in 
Bestek '81 grotendeels zijn achter-
haald, dien ik mede namens de heer 
Engwirda op dit punt een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Den Uyl 
en Engwirda wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Voortgangsnota Bestek ' 81 ; 

overwegende, dat een middellange-
termijnraming van groot belang is 
voor de vorming en toetsing van het te 
voeren beleid; 

overwegende, dat de gegevens, die 
ten grondslag liggen aan de in Bestek 
'81 gegeven Centrale Projectie groten-
deels zijn achterhaald; 

verzoekt de Regering, het Centraal 
Plan Bureau (CPB) opdracht te geven 
zo spoedig mogelijk een middellange-
termijnraming op te stellen op grond-
slag van de jongste gegevens omtrent 
de economische ontwikkeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kabinet heeft nog geen 
politieke beslissing genomen. Verle-
den week heeft de heer Andriessen ge-
zegd dat hij het moment van de Voor-
jaarsnota wel het moment achtte om 
een beslissing te nemen over het al 
dan niet in gang zetten van de nood-
rem. Gisteren las ik tot mijn verrassing 
in de NRC een interview met de heer 
Andriessen, waarin hij zei: Intussen 
heb ik al wel een deel van de noodrem 
in gang gezet. Dat is voor de heer Riet-
kerk weer meegenomen. De heer Lub-
bers had nog behoefte aan meer cij-
fers en een nadere mogelijkheid van 
overleg. De Minister zei dat dit bij de 
Voorjaarsnota moet komen, maar gis-
teren liet hij via de NRC weten dat hij 
intussen al zeer daadkrachtig ertoe 
was overgegaan om een deel van die 
noodrem in gang te zetten. Je ziet het 
gebeuren; de heer Andriessen haalt de 
hendel over en hij heeft opdracht ge-
geven tot versnelde belastinginning. 

De heer Den Uyl (PvdA) 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht dit 
niet fraai tegenover de Kamer, in strijd 
met hetgeen de Minister verleden 
week hier heeft gezegd en met de af-
weging die hij wilde verrichten, maar 
het completeert wel het beeld van de 
manier waarop het kabinet op dit 
ogenblik bezig is met het zogenaamde 
1 juli-pakket. 

De heer Andriessen heeft verleden 
week ook een opmerking gemaakt die 
een kanttekening verdient, nl. dat het 
volgens hem noodzakelijk was om 
snel terug te gaan naar een structureel 
aanvaardbaar financieringstekort. Op 
zichzelf begrijp ik die opmerking wel 
tegen de achtergrond van de verslech-
tering van de betalingsbalans en de re-
latie die er is tussen de positie van de 
betalingsbalans en het toelaatbare f i-
nancieringstekort. Hij heeft er ook nog 
aan toegevoegd dat hij niets voelde 
voor belastingverhoging - dat is een 
alternatief daarvoor - en dat er meer te 
vinden zou zijn in de sfeer van verder-
gaande ombuigingen. Als hij zegt 'ik 
acht het waarschijnlijk dat wi j versneld 
terug moeten naar een structureel 
aanvaardbaar financieringstekort' - ik 
zou hier graag een duidelijke uitspraak 
over krijgen - wi l hij daarmee aankon-
digen dat naar zijn oordeel tot verder-
gaande ombuigingen dan tot dusver 
door het kabinet aangekondigd, zal 
worden besloten en dat dit zijn inzicht 
is? Als dat niet zijn inzicht is, dan moet 
hij duidelijk maken wat hij met deze 
uitspraak heeft bedoeld. Als het wel 
zijn inzicht is, zeg ik hem bij voorbaat 

dat dit dwars ingaat tegen mijn opvat-
ting en naar ik heb begrepen ook de 
opvatting van de woordvoerder van 
het CDA. Ik zou het op prijs stellen als 
er althans enige duidelijkheid op dit 
punt werd geschapen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer An-
driessen acht mijn motie over de WIR 
niet opportuun. Ik geef toe dat het niets 
anders was dan letterlijk aansluiten bij 
bewoordingen van de heer Beumer 
die uitsprak wat de afgelopen maan-
den een- en andermaal van onze kant 
naar voren is gebracht. Wij vinden dat 
de WIR, wat betreft de relatie globale 
en gerichte premiëring op de helling 
moet en wij hebben daarvoor eerder al 
concrete voorstellen gedaan. 

De heer Andriessen kan het wel niet 
opportuun vinden; ik noteer dat hier-
omtrent in elk geval in de kring van het 
CDA ook anders wordt gedacht. Ik heb 
(ik zeg dit heel openhartig) zo goed 
mogelijk, ook letterlijk, aangesloten bij 
de uitspraken van de lijstaanvoerder 
van het CDA bij de Europese verkiezin-
gen. 

Ten slotte de heer Lubbers. Ik heb bij 
interruptie al doen merken dat er naar 
mijn mening van het geijkte patroon 
sprake was. Een heldere, prikkelende 
uiteenzetting in eerste instantie, met 
duidelijke uitspraken, eerst een inko-
mensbeleid, geen verdere ombuigin-
gen, niet bereid tot verdere ombuigin-
gen als geen inkomensbeleid wordt 
geëffectueerd, de weg open stellen 
voor eventuele belastingverzwaring, 
bij voorkeur selectief in de indirecte 
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belastingen, eventueel ook over 1979; 
in tweede termijn dit alles verwazigd 
tot zaken waar nauwelijks meer con-
crete handvatten aan zitten. Ik vrees 
dat het weer uitloopt op het accepte-
ren van de kortingen per 1 jul i op de 
sociale uitkeringen, op het aanvaarden 
van de voornemens van het kabinet 
ten aanzien van de trendvolgers, die 
naar mijn mening opnieuw tot conflic-
ten moeten leiden. Daarmee accep-
teert de heer Lubbers in feite het voort-
duren van het falen van het Bestek-be-
leid, waar het de oogmerken ten aan-
zien van de werkgelegenheid betreft. 
En daar gaat het om. 

Ik heb mij hogelijk verbaasd over de 
uitspraak van de heer Lubbers, dat met 
het vervroegd aanstellen van mensen 
(Gardeniers, Albeda) in de kwartaire 
sector (5000 a 6000), aftopping ambte-
narensalarissen (80 min.), aftoppings-
wetje (60 min. in het tweede halfjaar) 
plus trendvolgers, wel bereikt zou wor-
den dat het aantal werklozen daalt tot 
150.000. Ik heb de letterlijke tekst bij de 
hand. Hij heeft het met zoveel woor-
den gezegd. Ik vind het onvoorstelbaar 
dat men dit kan aannemen. 

De heer Lubbers (CDA): U hebt de 
tekst bij de hand. Ik behoef dus niet te 
citeren mijn opmerking dat dit in sa-
menhang met het vacaturebeleid moet 
worden gezien. Ik ben die passage be-
gonnen met erop te wijzen dat wi j nu 
aanzienlijk meer vacatures hebben 
dan een aantal jaren geleden. In sa-
menhang met deze punten is een sub-
stantiële vermindering van de werk-
loosheid mogelijk. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dit raakt in-
derdaad de kern van de zaak die een 
nadere toelichting verdient. De heer 
Lubbers heeft gezegd (en de heer An-
driessen heeft zich hierbij een beetje 
aangesloten) dat het eigenlijk toch een 
stuk beter gaat; de werkloosheid is al 
een paar jaar stabiel maar wi j kunnen 
bovendien waarnemen dat de open-
staande vraag ongeveer 15.000 hoger 
ligt dan twee, drie jaar terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is juist. Ik 
wijs erop dat dit verschijnsel zich vri j-
wel uitsluitend tot het westen, de rand-
stad, beperkt. Ik wijs er vervolgens op 
dat het ook alles te maken heeft met de 
methode van waarneming. Ik voorspel 
dat bij de gelukkig door Minister Albe-
da voorgestelde verplichte vacature-
melding dit cijfer zal oplopen. Men 
moet echter ook kijken naar wat er 
behalve de bij de arbeidsbureaus gere-
gistreerde vraag aan potentieel arbeids-
aanbod is. Dan komt men tot heel an-
dere cijfers en vergelijkingen. Dit is 

hetzelfde grapje, als herhaaldelijk 
wordt gehanteerd, wanneer gezegd 
wordt: er zijn wel 90.000 moeilijk ver-
vulbare plaatsen. Als men hierbij re-
kent mensen van wie men vindt dat zij 
kwalitatief niet voldoende zijn, zijn het 
er veel meer dan 100.000. Men moet 
omgekeerd ook kijken naar degenen 
die zich niet laten inschrijven bij de ar-
beidsbureaus omdat zij amper kansen 
hebben. Het Centraal Plan Bureau re-
kent daar terecht wel mee en zegt, dat 
bij teruggang van de werkloosheid een 
vrijwel evenredig extra arbeidsaanbod 
wordt opgeroepen. 

Ik kom ertegen op dat men van de 
kant van de Regering en van de kant 
van de heer Lubbers in feite bezig is 
het verschijnsel van de werkloosheid, 
dat ernstig is en dat vooral ook blijkt 
uit de doorgaande toestroming naar 
WAO en AAW, enigszins toe de dek-
ken. Als het gaat om de ontwikkeling 
van het geraamde werkloosheidscijfer 
(210.000, waarbij men wat mij betreft 
de stijging van de openstaande vraag 
van 15.000 mag aftrekken) dan moet 
de heer Lubbers mij eens duidelijk ma-
ken hoe hij kan komen tot de uitspraak 
dat met die marginale maatregelen die 
hij heeft aangegeven, de werkloosheid 
wel tot 150.000 zal worden terugge-
drongen. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst roep ik in herin-
nering wat ik zoeven al zei, dat het ar-
beidsmarktbeleid voor mij een erg we-
zenlijk onderdeel is in die aanpak en 
dus niet alleen de punten die de heer 
Den Uyl nu opsomde, hoe belangrijk 
zij ook zijn. Voorts kan ik een deel van 
de analyse van de heer Den Uyl best 
volgen. Natuurlijk komt er weer een 
nieuw arbeidsaanbod, naarmate wi j 
de 150.000 naderen. Waarom het ech-
ter gaat, is, dat ik pertinent weiger, de 
kwalificatie van de heer Den Uyl van 
een 'grapje' over te nemen, nu wi j in 
de situatie verkeren, dat er talrijke 
mensen werk zoeken en dat er talrijke 
bedrijven inderdaad werk hebben. Ik 
kan die situatie niet kwalificeren met 
een grapje, zoals de heer Den Uyl zo-
even deed. Ik ontraad hem dan ook, dat 
woord in dat verband in de mond te 
nemen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het verschijnsel van niet 
vervulbare vacatures doet zich voor in 
de bouw en in enkele metaalbedrijven 
in het westen. Het heeft geen betrekking 
op het overgrote deel van het land. Er 
wordt voortdurend gewerkt met de sug-
gestie, dat het eigenlijk helemaal niet 
om die 60.000 vacatures gaat, maar dat 
er veel meer zijn. Immers, er zijn veel 

werkgevers die zeggen: wi j hebben 
hierbij niet te maken met een open-
staande post, maar de man of de vrouw 
die wi j daarvoor hebben, bevalt niet zo 
best, en wi j kunnen geen betere vinden. 
Als daarmee al meer dan een halfjaar 
lang voortdurend wordt gewerkt, kwali-
ficeer ik dat als een grapje, omdat het 
geen recht doet aan de ernst van de si-
tuatie. Die is, dat er een belangrijk, niet 
tot uitdrukking komend arbeidsaanboc 
bestaat, dat niet geregistreerd wordt. 

De heer Lubbers (CDA): Dat vind ik al-
lemaal prachtig, maar wi j hebben nu 
200.000 werklozen. Als wi j daaraan 
iets wil len doen, is iedere maatregel in 
die richting pure winst. Ik laat het mij 
niet 'afstrijden' dat het daarom gaat. Ik 
weiger dan ook, over te stappen op 
een ander betoog, hoe interessant dat 
ook is, over het feit, dat, als wi j dat 
hebben opgelost, er dan wel weer 
nieuwe werklozen zullen komen, dus 
een nieuw arbeidsaanbod. Dat moge 
allemaal zo zijn, maar het gaat mij nu 
concreet om de 200.000 mannen en 
vrouwen die werk zoeken in Neder-
land. 

De heer Den Uyl (PvdA): De heer Lub-
bers geeft een volstrekt onhoudbare 
voorstelling van zaken als hij, zoals hij 
verleden week heeft gedaan, zegt, dat 
wi j met exact de vier maatregelen, die 
ik hier heb herhaald, zullen bereiken, 
dat het aantal werklozen tot 150.000 
wordt teruggedrongen. Dat vind ik 
geen verantwoorde opmerking. Ik 
plaats dat in de sfeer van het toedek-
ken van de ernst van de situatie. Daar-
tegen maak ik bezwaar. Na alle concrete 
suggesties, waarvoor ik mijn waarde-
ring heb uitgesproken, evenzeer de 
opening die is gemaakt door de heer 
Lubbers met de suggesties inzake be-
lastingverhoging - niet omdat wi j het 
zo graag wil len, maar omdat het on-
vermijdelijk is - dus selectieve indirec-
te belastingen voor het volgende jaar 
en eventueel voor dit jaar, krijg ik in 
tweede instantie te maken met een be-
toog, dat het kabinet alle gelegenheid 
geeft om helemaal niet te bewegen. 
Dat is het beleid waartegen wi j opko-
men. Het is niet zo, dat wij niet bereid 
zijn, reële alternatieven van de kant 
van het CDA te steunen. Ik ben niet zo 
kinderachtig om niet te erkennen dat 
die soms naar voren worden gebracht 
en om daaraan dan niet mijn steun te 
betuigen. Ik heb en had er geen be-
hoefte aan om een versluierende op-
stelling, die in feite neerkomt op het 
dekken van het falend kabinetsbeleid, 
te ontzien. 
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D 
DeheerNi jhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu geen nieuwe medede-
lingen zijn gedaan over het 1 juli-pak-
ket en dit pakket ook niet in concreto 
voor ons ligt, heb ik er geen behoefte 
aan, nog iets toe te voegen aan hetgeen 
ik al gezegd heb in eerste en tweede ter-
mijn. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik zal trachten kort te 
zijn, zij het niet zo kort als de heer Nij-
hof. 

In algemene zin kan ik mij wel vin-
den in de beoordeling die van de zijde 
van de Regering is gegeven ten aan-
zien van de verschillende moties. 

Wat de interventie van de heer Den 
Uyl betreft, wil ik nog enkele opmer-
kingen maken. Als ik het geheel nu 
overzie, kom ik tot de conclusie, dat hij 
in feite op een vijftal punten een verde-
re verzwaring van de collectieve las-
tendruk bepleit c.q. dat dit uit zijn voor-
stellen voortvloeit: de directe belas-
tingverhoging, de mogelijke indirecte 
belastingverhoging, het niet doorgaan 
van de tweede fase van Bestek '81, het 
ter discussie stellen van de renteaf-
trekmogelijkheden en een zodanige 
bijstelling in de 'trendvolgerssfeer' dat 
daaruit geen enkele lastenverlaging 
voortvloeit en alleen maar verdere 
kostenstijgingen. 

Ik herhaal dan maar met één zin wat 
ons en het kabinet bij deze Bestek-ope-
ratie en deze Voortgangsnota heeft be-
wogen en moet blijven bewegen: met 

het beteugelen van die collectieve las-
tenontwikkeling zullen wij toch echt de 
werkgelegenheid moeten dienen. Als 
de heer Den Uyl dan deze voorstellen 
doet, kan ik het niet nalaten even de 
woorden in herinnering te roepen die 
zijn eigen vroegere minister van Finan-
ciën, de heer Duisenberg, zondag ook 
op dit punt heel nadrukkelijk naar vo-
ren bracht, namelijk dat, als wi j die 
richting uitgaan, de problemen alleen 
nog maar groter worden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Voordat u dit 
betoog, dat ik u al een keer eerder heb 
horen afsteken, weer herhaalt... 

De heer Rietkerk (VVD): DeheerDui-
senberg had ik nog niet genoemd. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ach kom, 
daar droomt u van. Het beleid dat wi j 
hier hebben gepresenteerd en dat ik 
voorsta, scharniert om drie zaken, na-
melijk het effectueren van het inko-
mensbeleid, met verdergaande effec-
ten voor de afremming van de groei 
van de collectieve uitgaven dan u ook 
maar bereiken kunt met uw nominale 
kortingen; een gericht investeringsbe-
leid, waarover ik zoeven heb gespro-
ken; en wi j achten een verhoging van 
belastingen niet onder alle omstandig-
heden uitgesloten. U geeft echter een 
volstrekt foute voorstelling van zaken 
als zou dit laatste een hoofdbestand-
deel zijn van mijn opvatting. Dat is 
geenszins het geval. Ik vind het zelfs 
een beetje ridicuul dat, als ik een bijstel-
ling van tarieven voorstel die nog niet 
één promille van de belastingdruk be-
draagt, u roept dat de heer Den Uyl de 
collectieve lasten weer wil opvoeren. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik begrijp dus 
dat het, wat de omvang betreft, een ri-
dicuul voorstel is. 

De heer Den Uyl (PvdA): Even koppie, 
koppie... 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wil nog en-
kele opmerkingen maken over de mo-
ties. In algemene zin kan ik, zoals ge-
zegd, de opvatting van het kabinet 
daarover delen. Over enkele moties, 
vooral die welke door D'66 zijn inge-
diend, heb ik nog een enkele vraag. 

In de motie-Nypels onder nr. 41 
wordt een beroep op de sociale part-
ners gedaan om een bijdrage te leve-
ren tot de aftopping. Het is D'66 onge-
twijfeld bekend dat de ca.o. 's al voor 
een groot deel zijn afgesloten. Deson-
danks wil D'66 dit voor 1979 doen. Wat 
houdt dit beroep dan in? Ik zou het 
prettig vinden van D'66 te horen wat 
het vindt van de voorstellen die rond-
om deze problematiek vandaag in de 
Kamer naar voren zijn gekomen, te 
weten de belastingvoorstellen van de 
heer Den Uyl en de aftopping via wet-
telijke maatregelen. Ik heb daarover 
geen duidelijk beeld. Ik zou graag we-
ten hoe D'66 zich ten opzichte van die 
voorstellen opstelt. 

Hetzelfde geldt voor het 'verzoekt de 
Regering te bevorderen, dat bij toe-
passing van de prijscompensatie de 
stijging van de energie- en milieukos-
ten daarin niet wordt doorberekend'. 
In beginsel is dit dus een zaak van de 
sociale partners. Het bevorderen daar-
van spreekt mij ook aan. Ik zou echter 
toch wel willen weten hoe D'66 dit ge-
realiseerd wil zien: met een eventuele 
nadere wettelijke maatregel, zoals bij 
de aftopping wordt overwogen, of 
niet? Ik vind het allemaal nogal vaag. 

Als wij stellen dat Bestek '81 moet 
worden uitgevoerd, is dit omdat het 
een belangrijk onderdeel van het werk-
gelegenheidsbeleid is. Ook de trend-
volgers zouden daarbij betrokken 
moeten worden. Daarbij gaat het niet 
om een niveauverhoging op dit ogen-
blik van de salarissen in die sector. De 
heer Nypels suggereert dit namelijk. 
Daarmee zijn wij niet bezig op dit 
ogenblik. Het gaat hier om de ontwik-
keling van de lonen in die sector en de 
koppeling van die ontwikkeling aan 
hettrendbeleid. 

Deze zaken leiden ook mij ertoe het-
geen de heer Nypels heeft geformu-
leerd in zijn motie, volstrekt van de 
hand te wijzen. Het zou namelijk alleen 
maar betekenen dat er een nog grotere 
lastenstijging voor het overheidsbud-
get, mede voor de collectieve sector, 
vanuit die sector zou ontstaan. Dit zou 
het paard achter de wagen spannen 
zijn. 

De Heer Rietkerk (VVD) 
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Rietkerk 
De heer Nypels (D'66): U bent dus van 
mening dat het geldgebrek waarnaar u 
verwijst, een voldoende motief is om 
de groep van trendvolgers als het wa-
re te pakken? 

De heer Rietkerk (VVD): Wij zijn op dit 
ogenblik bezig met de behandeling 
van de Voortgangsnota. Die nota heeft 
ten doel, de snelle stijging van de col-
lectieve lastendruk af te remmen. 
Daarin vervullen ook de trendvolgers 
een belangrijke functie. Vanuit die op-
tiek wordt ook van de trendvolgers ge-
vraagd, een bijdrage te leveren. 

De heer Nypels (D'66): Zij volgen de 
gemiddelde ontwikkeling van het be-
drijfsleven. 

De heer Rietkerk (VVD): Wat betekent 
nu trend volgen? 

De heer Nypels (D'66): De trend van de 
ca.o.'s volgen. 

De heer Rietkerk (VVD): Neen, mijn-
heer Nypels. 

De heer Nypels (D'66): Jazeker. 

De heer Rietkerk (VVD): De trendvol-
gers volgen het beleid in de sfeer van 
de ambtenarensalarissen. 

De heer Nypels (D'66): Het gaat om de 
gemiddelde welvaartsontwikkeling in 
het bedrijfsleven. Die wordt gevolgd. 

De heer Rietkerk (VVD): Neen, het gaat 
om het beleid bij de overheid. Dat 
wordt gevolgd. Ik weet dat de overheid 
uiteraard het trendbeleid in het be-
drijfsleven volgt. Beide sectoren zijn in 
die zin gekoppeld dat zij, die in belang-
rijke mate uit publieke gelden wor-

den gefinancierd, zich op een zelfde 
patroon ontwikkelen. 

De heer Van Thijn (PvdA): Hoe komt u 
daar nu bij? U kent de feiten niet en dat 
verbaast mij geweldig. De trend volgt 
het bedrijfsleven. Op die trend is ge-
kort. De ambtenaren volgen nu dus 
niet de trend, want op de trend is ge-
kort. De trendvolgers volgen de trend 
wel, dus niet de ambtenaren. 

De heer Rietkerk (VVD): Wilt u zeggen 
dat men zich in deze sectoren niet 
pleegt aan te sluiten bij de ontwikke-
ling van de ambtenarensalarissen, en 
wel zo goed mogelijk? 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is nooit 
een probleem geweest, tot op het mo-
ment dat er op de trend werd gekort 

Minister Albeda: Tot op het moment 
dat het slecht uitkwam voor de trend-
volgers! 

De heer Van Thijn (PvdA): ... en er van 
het trendbeleid werd afgeweken. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat is correct, 
maar het gaat toch om die koppeling 
aan de ontwikkeling van de ambtena-
rensalarissen voor deze sector? 

De heer Van Thijn (PvdA): Het punt is 
daar dat in het debat over de ambtena-
rensalarissen uitdrukkelijk is gevraagd 
wat de motivering van het kabinet is 
om te korten op de trend. Toen heeft 
het kabinet gezegd dat het maar één 
argument had, namelijk de betere 
rechtspositie van de ambtenaren. 
Daaruit volgt dat dit argument niet van 
toepassing kan zijn - ook gelet op uw 
motie, ingediend bij de behandeling 
van Bestek'81 - op de trendvolgers, 
want die rechtspositie is anders. 

De heer Rietkerk (VVD): Er zijn ver-
schillen in rechtspositie; dat ontkent 
niemand. De ontwikkeling van de sala-
rissen in die sectoren sluit - men stelt 
daar prijs o p - al jarenlang zo nauw 
mogelijk aan bij die van de ambte-
naren. Wanneer dan voor de ambte-
naren in het kader van het leveren van 
een bijdrage aan het terugdringen van 
de collectieve lasten een andere salaris-
ontwikkeling plaatsvindt, dan is het 
redelijk - niet alleen for better, maar 
ook for worse - van die betrokkenen te 
vragen, op dezelfde wijze hun bijdrage 
te leveren. 

De heer Van Thijn (PvdA): Dat is uw 
mening, maar dat is niet de mening 
van het kabinet, want dat heeft een ge-
heel eigen argumentatie voor de 
ambtenaren. Die gaat niet op voor de 
trendvolgers. Als u een extra matiging 
vraagt van de trendvolgers ten opzich-
te van andere inkomensgroepen, dan 
moet u daarvoor ook een bijzondere 
argumentatie geven, want die kunt u 
niet ontlenen aan de rechtspositie. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb die niet 
ontleend aan de rechtspositie in die zin 
dat die volstrekt gelijk is. Het is bekend 
dat die verschillen vertoont. Ik spreek 
over de ontwikkeling van de inkomens 
èn de salarissen. Die ontwikkeling is in 
de praktijk zo veel mogelijk gekoppeld 
aan die van de ambtenaren. Wanneer 
dan in de ontwikkeling van de ambte-
narensalarissen een bepaalde ombui-
ging noodzakelijk en redelijk wordt ge-
acht, dan mag dat ook van de trendvol-
gers worden gevraagd, want ook zij 
verkrijgen hun inkomen in belangrijke 
mate uit collectieve middelen. 

De heer Van Thijn (PvdA): U maakt 
zich schuldig aan een aantal cirkelre-
deneringen. Het is redelijk dat de 
trendvolgers de trend volgen. De trend 
wordt bepaald door het particulier be-
drijfsleven. De ambtenaren volgen de 
trend niet. Daarvoor bestond een argu-
mentatie. U moet nu uiteenzetten 
waarin de redelijkheid is gelegen om 
van trendvolgers die geen betere 
rechtspositie hebben, extra offers te 
vragen, dus meer offers dan van ande-
re inkomenscategorieën in de samen-
leving. 

De heer Rietkerk (VVD): Omdat deze 
trendvolgers de ambtenaren volgen 
en omdat daar wèl een wijziging 
plaatsvindt. 

De heer Nypels (D'66): U brengt de 
trendvolgers in een achterstandsposi-
tie vergeleken bij de ontwikkelingen in 
het particulier bedrijfsleven. U heeft 
ook nog steeds niet aangetoond of 
aangegeven op welke wijze u nu ein-

Interrupties van de heren Van Thijn (PvdA) en Nypels (D'66). Achter de katheder de heer Rietkerk 
(VVD) 
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Rietkerk 

del ijk die achterstand van de trendvol-
gers ten opzichte van de ambtenaren 
wilt inlopen. 

De heer Rietkerk (VVD): Het laatste 
vraagstuk is nu niet aan de orde. Aan 
de orde is de procentuele ontwikkeling 
van de salarissen. Ik heb in een motie 
gevraagd, dit andere vraagstuk nader 
structureel te bekijken. Het is een 
vraagstuk dat wi j al 15 jaar kennen. Dit 
is een volstrekt andere zaak. Het is 
mijn punt, dat u ook in uw motie deze 
twee zaken volkomen door elkaar 
klutst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een opmerking maken aan het adres 
van de Minister van Sociale Zaken. Het 
betreft het arbeidsmarktbeleid. Ik ver-
onderstel inderdaad niet, dat een vaca-
turegrootheid van 100.000 tot 0 kan 
worden teruggebracht. Ik zou mij wat 
dit punt betreft eigenlijk wil len aanslui-
ten bij de zojuist door de heer Lubbers 
aan het adres van de heer Den Uyl ge-
maakte opmerkingen en het belang 
van het dan toch zoveel mogelijk ver-
vullen van vacatures nog eens te bena-
drukken. 

Ten slotte zou ik over de motie van 
de heer Van der Doef, waarin hij 
spreekt over de wijzigingen in het 
recht van de werknemers, nog wil len 
opmerken, dat deze zaak heel uitvoerig 
in de betrokken kamercommissie is 
besproken en dat de vorige minister 
van Sociale Zaken zeer fundamentele 
bezwaren tegen deze benadering, aan 
de hand van een nota van de zijde van 
de PvdA, heeft aangevoerd. In deze be-
zwaren, welke naar mijn mening zeer 
relevant zijn, kan ik mij geheel vinden. 

D 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen meteen 
punt dat direct opheldering verdient. 
Het betreft de vier specifieke aankno-
pingspunten om het aantal arbeids-
plaatsen te vergroten. Op zich zelf is 
elk van deze punten wellicht niet zo 
belangrijk, maar samen met het vaca-
turebeleid enzovoorts wèl : een letter-
lijk citaat uit de tweede termijn. Het 
leek mij goed, deze toevoeging te ge-
ven om wellicht opgeroepen misver-
standen onmiddelli jk de kop in te druk-
ken. 

Mijnheer de Voorzitter! Collega Den 
Uyl heeft zojuist gezegd, teleurgesteld 
te zijn over de tweede termijn van de 
zijde van de woordvoerder van het 
CDA, gezien onze eerste termijn. Het 
deed mij sterk denken aan hetgeen de 
heer Den Uyl in eerste termijn zei over 
verschillen die met een zeker tijdsver-

De heer Lubbers (CDA) 

loop optreden tussen de standpunten 
van de CDA-fractie. Hij doelde hierbij 
ook op vorig najaar. Ik wi l hieraan niet 
te veel woorden meer wi jden. Ik wi l al-
leen maar vaststellen, dat onze opstel-
ling in dit debat volstrekt spoort met 
die van vorig najaar. 

De heer Van Dam (PvdA): Oókdie van 
de tweede termi jn! 

De heer Lubbers (CDA): Precies! 
Mijnheer de Voorzitter! In de tweede 

plaats wijs ik erop dat de heer Den Uyl 
dit deel van het debat afdeed met de 
opmerking: U hebt toch ombuigingen 
in de orde van grootte van f 10 miljard 
aanvaard. Wij komen hiermee precies 
aan het verschil van inzicht tussen de 
PvdA en ons. Wij menen dat naast een 
intensief inkomensbeleid - ik kom hier-
op terug — ook substantiële ombuigin-
gen noodzakelijk zijn en dat het dus niet 
of/of is maar en/en. Ik wi l het in deze 
derde termijn wat dit betreft hierbij la-
ten. 

Omgekeerd heeft de heer Den Uyl 
mij bij interruptie mijn opmerking af-
gestreden, dat het niet wijs en verstan-
dig van de PvdA is om - zozeer over-
tuigd van haar eigen gelijk - de ver-
antwoordelijkheid voor de problema-
tiek van de werkgelegenheid zo eenzij-
dig bij het huidige kabinetsbeleid te 
leggen. Ik heb er begrip voor dat de 
oppositie scherp stelling neemt tegen 
het beleid zoals het kabinet het voert, 
maar ik heb mijn opmerking niet voor 
niets gemaakt. De heer Den Uyl heeft 
bij interruptie gezegd, dat hij altijd vol-
strekt is bli jven staan voor het in 1976 
ingezette ombuigingsbeleid en dat hij 

absoluut niet aan de bedragen is geko-
men; hij stond en staat nog steeds 
voor die f 8 mil jard, niet te verwarren 
met andere miljarden, welke later zijn 
gekomen. 

Ik stel als reactie hierop vast, mi jn-
heer de Voorzitter, dat na de ombui-
gingsnota in 1976 en de voorzichtige 
benadering hier tegenover van de f rac-
tie van de PvdA in deze Kamer het toen 
niet mogelijk is gebleken, voor een be-
drag van rond f 3,5 miljard concrete in-
vullingen te geven. Een bedrag van 
f 4,5 miljard vinden wi j in de nota Be-
stek '81. Een bedrag van f 1 miljard be-
trof de kinderbijslag. Dit was voor ons 
een buitengewoon moeilijk punt. Dit is 
toch hard blijven staan. In de f 3,5 mi l-
jard zijn indicaties gegeven, ledere 
keer als deze echter werden geconcre-
tiseerd, dreigden zij weer van tafel te 
gaan. De heer Kombrink had gelijk 
toen hij bij interruptie zei: Als wi j meer 
ti jd hadden gehad, waren wi j vanzelf 
voor de taak gesteld om tot invull ing te 
komen. Op dit punt geef ik hem zeker 
gelijk. 

Hij zal mi j dan echter moeten toege-
ven dat de geschiedenis zowel in 1977 
als daarna weinig aanleiding geeft nu 
precies te ontwaren, op welke concre-
te punten in de sfeer van de over-
drachtsuitgaven - daar ging het im-
mers om; daar zaten de grootste reste-
rende posten in - die voorstellen gele-
gen zouden hebben. 

Dat is een verantwoordelijkheid -
daar wi l ik geen twijfel over laten be-
staan - die ik mede draag. Het gaat mij 
echter iets te ver dat feit nu volstrekt 
naar de achtergrond te dringen. 
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Lubbers 
De heer Den Uyl (PvdA): Op dit mo-
ment een kleine correctie, die tegelij-
kertijd duidelijk maakt waar de schoen 
wrong. Naast de gerealiseerde 4 mil-
jard, waarvan een belangrijk deel in de 
gezondheidszorg naast de directe 
overheidsuitgaven, lag er het voorstel 
voor een miljard besparing in de kin-
dertoelageregeling, waartegen in deze 
Kamer - dat is op zich zelf geen schan-
de; dat mag - en met name bij de 
CDA-fractie bezwaar bestond tegen de 
inkomensafhankelijkheid. Het waren 
mede die bezwaren, die leidden tot de 
val van het kabinet in maart van dat 
jaar. Ik vind dat, als men kijkt naar wat 
gerealiseerd is en wat er aan voorstel-
len lag, de heer Lubbers bepaald niet 
het recht heeft te zeggen dat het kabi-
net niet onderweg was om het geheel 
van de 8 miljard uit te voeren en waar 
te maken. 

Minister Andriessen: En de WAO dan? 

De heer Den Uyl (PvdA): Kijk, dat is ty-
perend. De heer Andriessen interrum-
peert: En de WAO? Er is een WAO-
voorstel geweest, dat als ik mij niet 
vergis zelfs bij de Raad van State is ge-
weest. Dat is bij kabinetsbesluit terug-
gedraaid. Het was overigens de verte-
genwoordiger van het CDA die op de 
bekende invalidendag voorafgaande 
aan de verkiezingen de eerste was om 
te roepen, dat zij vond dat het WAO-
ontwerp moest worden teruggeno-
men. Dat zijn de feiten en het kabinet 
heeft inderdaad het WAO-ontwerp te-
ruggenomen. Ik acht dat ook juist, om-
dat het zeker mogelijk moet zijn dat 
een kabinet terugkeert op foute voor-
stellen. Ik raad dat de heer Andriessen 
ook bijzonder ter overweging aan. 

Minister Andriessen: Wat stelt u daar 
tegenover om het bedrag te halen? 

De heer Den Uyl (PvdA): U moet eens 
bedenken dat dit gebeurde toen het 
kabinet al ten val was gebracht door 
het optreden van uw fractie, mijnheer 
Andriessen. 

Minister Andriessen: Dat was al voor 
die t i jd. 

De heer Lubbers (CDA): Voor mij zelf 
constateer ik als een moment van 
vreugde, dat de heer Den Uyl me-
vrouw Van Leeuwen aanroept. Zij was 
toch de parlementariër op wie hij doel-
de. 

Verder zou ik het als volgt wil len af-
sluiten en dan meen ik het in volle 
ernst. Ik neem de heer Den Uyl op zijn 
woord dat hij er altijd voor gestaan 
heeft dat de 7,5 miljard ombuigingen 
in de conceptie van het toenmalige ka-

binet uitgevoerd zouden zijn. Maar 
dan is het toch ook een redelijke vraag 
om aan het plan dat de Partij van de 
Arbeid heeft en dat zij het vorige jaar 
heeft toegelicht, ook toe te voegen hoe 
de resterende posten van de over-
drachtsuitgaven volgens de politieke 
conceptie van de Partij van de Arbeid 
ingevuld moeten worden. Ik denk dat 
dit een heel nuttige toevoeging voor 
onze debatten zou zijn. Dat zou veel 
verwarring over de vraag, waar de Par-
tij van de Arbeid nu staat, kunnen 
voorkomen. 

Ik ben, vind ik, verplicht een nader 
antwoord te geven op de vraag over 
de sociale uitkeringen. Het is nu in der-
de termijn duidelijk geworden: onzer-
zijds geen correcties met een half pro-
cent voor de laagste-uitkeringstrekkers 
Wij hebben eerder aangegeven dat wij 
dat een ongerechtvaardigd niveau van 
eventuele correcties per 1 juli voor de 
laagste-uitkeringstrekkers zouden vin-
den. Naar ons oordeel zou daar vol-
staan moeten worden met 0,2. 

Nu kan men natuurlijk vragen: 
Waarom 0,2? Waarom geen nul? Ik wil 
daar toch nog een enkele opmerking 
over maken. Ik zal de debatten over de 
mate van systeemfouten niet herha-
len. Op bepaalde punten heb ik, zeer 
bewust, de indruk gegeven dat daar-
over met ons te spreken was. Bij de an-
dere hebben wij grote vraagtekens ge-
zet. Wij hebben met elkaar besloten ter 
zake de SER-adviezen af te wachten. 
Het zou op zich zelf een zeer zwaar 
punt zijn om van enigerlei aanpassing 
per 1 juli nu af te zien. Maar daar staat 
wel wat tegenover. Ik wil twee punten 
noemen. 

In de eerste plaats zijn wij het ge-
weest die in het debat van het vorige 
jaar de koopkrachtgarantie voor de so-
ciale-uitkeringstrekkers van het mini-
mumniveau gebracht hebben naar het 
modale niveau. Het is onze opvatting 
dat het ook zo moet blijven. Dat schept 
echter wel verantwoordelijkheden, wil 
men dat voor meer dan één jaar berei-
ken in een situatie, waarin het econo-
misch perspectief verder kan versom-
beren. Ik acht het niet erg verantwoord 
om als de regenbuien aandrijven te 
doen alsof ik ze niet zie. Ik wil trachten 
daarop zo goed mogelijk te anticipe-
ren, ook in het belang van dezelfde so-
ciale-uitkeringstrekkers. 

Ik kom aan het tweede feit. Hoe wij 
het ook draaien of keren, er komen dit 
jaar 35.000 arbeidsongeschikten bij. 
Dat zal hoe dan ook het totaal van de 
economie belasten en het zal op eni-
gerlei wijze weer verwerkt moeten 
worden. Ik kan niet uitgaan van de sta-
tische veronderstelling dat de solidari-

teit die daar additioneel voor opge-
bracht moet worden alleen een zaak 
zou zijn van de actieven. Ik houd mij 
aan dat principiële punt. Ik geef ove-
rigens de Regering in overweging om 
dit bij haar wetsvoorstellen te zijner 
tijd goed onder ogen te zien. Wij moe-
ten met elkaar proberen - dat betreft 
dan ook de inactieven - ons sociale-
verzekeringsstelsel overeind te hou-
den met een aantal essentiële normen, 
met name voor de lagere-inkomens-
groepen daarbinnen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
bij de trendvolgers. Ik heb mij zoeven 
niet in het interruptiedebat wil len 
mengen, maar ik wil geen misverstand 
laten bestaan. Naar mijn oordeel is er 
een duidelijk verschil in situatie tussen 
ambtenaren en trendvolgers. Ik ben 
het met de stelling van de heer Nypels 
eens dat het waarschijnlijk gewenst is, 
op den duur - het zal veel ti jd kosten -
te komen tot een harmonisatie van ar-
beidsvoorwaarden. De ene trendvol-
ger is de andere niet, zoals hij net zo 
goed als ik weet. Bedoelde politieke 
uitspraak onderschrijf ik echter. Mijn 
invalshoek was evenwel een gans an-
dere. Mijn invalshoek is de volgende. 
Als wij in een samenleving verkeren, 
die financieel uit haar voegen barst -
zie het financieringstekort van het Rijk 
- en als wij daar zien een enorme be-
hoefte aan additionele dienstverlening 
- er was al behoorlijk wat voor inge-
ruimd; de Minister heeft cijfers ge-
noemd over extra aantallen arbeids-
plaatsen - die voor het overgrote deel 
juist via de collectieve sector moet 
worden gefinancierd, is een gesprek 
met deze sector, waarbij de vraag aan 
de orde komt of men een bijdrage kan 
leveren, een volstrekt legitiem 
gesprek. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal niet 
veel meer zeggen over de aftopping. Ik 
meen dat de argumenten geleidelijk 
aan voldoende zijn gewisseld. Naar 
mijn oordeel ware het beter geweest -
wij hebben daarvoor een- en ander-
maal gepleit - als alle actieven in het 
licht van een wenselijk inkomensbe-
leid en van een eerlijke verdeling van 
het werk - en met name met het oog 
op het laatste - een zekere prijsconv 
pensatie zouden hebben ingeleverd. 
Dat is niet gebeurd. Ik kan natuurlijk 
zeggen: er zijn vrije onderhandelingen 
geweest; laat ik gewoon de resultaten 
aanvaarden. Ik respecteer de invals-
hoek van de heren Rietkerk en Den 
Uyl, die het op dat punt met elkaar 
eens zijn, als invalshoek. Het is echter 
de vraag of dat het laatste woord moet 
zijn. Het is natuurlijk niet zonder bete-
kenis dat uitgerekend mijn fractie het 
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Lubbers 
vorige najaar reeds heeft gezegd dat zij 
hieraan grote waarde hecht. Zij heeft de 
Regering gevraagd het eerst te beplei-
ten bij het bedrijfsleven, maar zij heeft 
toen reeds gesteld dat een wettelijke 
maatregel op zo'n punt niet tot de on-
mogelijkheden moet behoren. 

Mijnheer de Voorzitter! Als wi j ons-
zelf serieus nemen en spreken over èn 
ombuigingsbeleid èn inkomensbeleid 
- het inkomensbeleid hinkt op dit mo-
ment - en wij de totale inkomensont-
wikkeling in dit land zien, is het dan 
zo'n vreemde gedachte om in aan-
sluiting aan wat ik eerder naar voren 
heb gebracht, nu de hogere inkomens-
groepen te vragen om een bescheiden 
additionele bijdrage? Dat heeft vol-
strekt zijn eigen rechtvaardiging, even-
zeer als mijn gesprek bij de trendvol-
gers zijn eigen rechtvaardiging heeft. 
Het heeft allemaal te maken met twee 
elementen: werkgelegenheid en recht-
vaardigheid. 

Ik waarschuw de Kamer dat, als zij 
de zaak van de inkomensmatiging dit 
jaar bij de hogere-inkomensgroepen 
op haar beloop laat, ons beleid aan ge-
loofwaardigheid verliest. Dan gaan wi j 
de verkeerde kant uit. Nu vraagt de 
heer Den Uyl: is het, als ik naar die be-
dragen kijk - ik geef toe dat zij beschei-
den zijn - niet effectiever, dan met be-
lastingverhoging te werken? Op een 
aantal punten zal het inderdaad effec-
tiever zijn. Ik geloof niet dat het ver-
standig zou zijn, dat weg te poetsen. 
Maar ook hierbij is een duidelijke poli-
tieke vraag aan de orde. Gaat het om 
inkomensbeleid of gaat het om oplos-
sing van de problemen wederom via 
de belastingen? Die vraag moet de 
heer Den Uyl zich ook in alle eerlijk-
heid stellen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb de vori-
ge keer al gezegd dat ik op zich zelf 
geen tegenstander ben van een wette-
lijke regeling van aftopping van de 
prijscompensatie en dat ik alles voel 
voor een beroep op partijen waar dit 
nog openstaat. Ik vind echter, dat u te 
laat bent. U kunt het niet maken om, na 
dat wij allemaal in het najaar hebben 
geroepen dat aftopping mooi en nuttig 
zou zijn, als de contracten afgesloten 
zijn, daar doorheen te wandelen. Dat 
kunt u niet doen omdat u anders veel 
meer kapot maakt dan dat u redt, voor-
al als er een zoveel beter en effectiever 
middel is via de inkomstenbelasting. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat gebeurt 
toch met zo'n wettelijke regeling? U zei 
zojuist dat u er niet tegen was. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik had het 
over een wettelijke regeling met het 

oog op de nieuwe c.a.o.-onderhande-
lingen. Dat is precies wat het vorige 
kabinet heeft gedaan. Het heeft drie-
maal in de loonvorming ingegrepen, 
door normen te stellen waaraan men 
zich bij de ca.o. onderhandelingen te 
houden had. Dat is wezenlijk iets an-
ders, dan wat het kabinet voorstelt. Dat 
is bij mijn weten in Nederland na de 
oorlog nog niet vertoond, namelijk dat 
men dwars door net afgesloten contrac 
ten heenwandelt. Iets heel anders is dat 
de wetgever normen stelt voor af te 
sluiten ca.o.'s. Daar ben ik in bepaalde 
omstandigheden voor. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Den Uyl heeft gelijk 
als hij zegt dat het een buitengewoon 
zwaar besluit zou zijn. Laten wi j er ech-
ter niet te licht aan ti l len. De trendvol-
gers kunnen misschien best, wellicht 
gesteund door de heer Nypels, een 
goed verhaal houden dat het door het 
kabinet aangespannen gesprek vanuit 
hun rechtspositie eigenlijk ten onrech-
te is. De sociale-uitkeringstrekkers zou-
den nog een duchtig gesprek met ons 
kunnen voeren over hetgeen onze 
fractie bereid is te doen vooruit lopend 
op het SER-advies. Zo valt er meer te 
zeggen, over bouw- en uitzend-ca.o. 
enz. 

In al die maatregelen zit spanning. 
Zij worden ons opgedrongen vanuit 
een buitengewoon moeilijke sociaal-
economische situatie. Als ik op dit mo-
ment zie dat die inkomens zich, uit het 
oogpunt van de inkomenstrekkers, 
zeer bevredigend ontwikkelen en ie-
dereen zegt dat het element inkomens-
beleid extra accent moet krijgen, dan 
blijf ik met respect voor tegenargu-
menten - dat zeg ik er nadrukkelijk bij 
- eenvoudigweg de Regering vragen 
te besluiten tot een aftopping en wat 
de problematiek in Nederland betreft 
geen valse illusies te wekken door 
weer van een dergelijke maatregel af 
te zien. 

De heer Kombrink (PvdA): De Rege-
ring moet ook geen valse illusies wek-
ken door een dergelijke maatregel wel 
te nemen. Daar komen juist de tegen-
argumenten op neer. De heer Lub-
bers moet eens aangeven hoe de vrij-
komende miljoenen zoals over de be-
drijven zouden worden verspreid, be-
nut kunnen worden. Hij reageert niet 
inhoudelijk op de argumenten. 

De heer Lubbers (CDA): Als iemand 
blijk geeft het inkomensbeleid te ver-
smallen tot de vraag hoeveel centen 
hij kan innen en wat hij daarmee kan 
doen, laat zich dat niet meer beant-
woorden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Voor de werk-
gelegenheid! 

De heer Kombrink (PvdA): Alsof dat 
een onbelangrijktegenargument zou 
zijn. Bij alle maatregelen hier wordt 
geschetst wat de opbrengst is en wat 
je er effectief mee kunt doen. Dat moe-
ten wi j ten aanzien van iedere te ne-
men maatregel proberen aan te tonen. 
De heer Lubbers gaat daaraan voorbi j . 
Er zijn heel zinvolle argumenten naar 
voren gebracht waarom de door hem 
bepleite maatregel wat dat betreft 
niet zoveel voorstelt. Er zijn nog aller-
lei andere bezwaren. Daarop moet hij 
eens ingaan. Misschien is de maatre-
gel die wi j voorstellen effectiever. De 
heer Lubbers speelt verstoppertje. 

De heer Lubbers (CDA): Ik speel in het 
geheel geen verstoppertje. Ik heb al 
gezegd dat de bedragen die uit beide 
maatregelen voortvloeien macro-eco-
nomisch bezien in beide gevallen erg 
bescheiden zijn. Ik vind de wending 
die het betoog neemt erg interessant. 
Als wij ons druk maken over matiging 
bij de vrije beroepen moet ik de fractie 
van de PvdA voortaan dus voorreke-
nen hoeveel dat macro-economisch 
uitmaakt, om vervolgens te zeggen dat 
het een oninteressante maatregel is. 
Die weg ga ik niet op. 

Dit is precies de essentiële ziekte in 
ons land. Geval voor geval wordt ge-
zegd: Deze onaantrekkelijke maatregel 
lost toch werkelijk het probleem niet 
op. 

De Voorzitter: Mag ik de heer Kom-
brink vragen eens naar de klok te kij-
ken? 

De heer Kombrink (PvdA): Na deze in-
terruptie heb ik geen behoefte meer 
met de heer Lubbers in discussie te 
treden. Hij heeft heel goed begrepen 
wat het voornaamste bezwaar is tegen 
de door hem voorgestelde maatregel. 
Daarnaast zijn er bezwaren op het punt 
van de effectiviteit. Die argumenten, in 
combinatie met elkaar, vellen een ver-
nietigend oordeel over het voorstel dat 
hij heeft gedaan. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn argumenten zijn te 
sterk om nog behoefte te hebben aan 
een weerwoord aan het adres van de 
heer Kombrink. 

De heer Kombrink (PvdA): Dat dacht ik 
al! 

De heer Lubbers (CDA): Precies! Ik zou 
graag nog diverse opmerkingen ma-
ken. Ik wil nog een minuut benutten 
voor de Wet op de investeringsreke-
ning. 
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Lubbers 
Bij gelegenheid zullen wij daarover 

nader moeten spreken. Er ligt een 
wetsvoorstel voor een specifiek be-
leid. 

Er mag geen twijfel over bestaan, 
dat in onze fractie een geleidelijke ver-
schuiving naar meer gericht beleid 
waar het betreft de bevordering van 
investeringen, vanaf het begin voorop 
heeft gestaan. Wij zitten nu nog met 
ten minste het tekort inzake de innova-
tie. Dat is een essentieel punt en ik 
roep het kabinet op om deze zaak snel 
op te vatten en in een omvangrijkere 
mate dan nu uit de stukken blijkt. Ik 
denk, dat dit de moeite waard zal zijn. 
Ik roep voorts in herinnering wat wi j 
ten aanzien van het arbeidsplaatsen-
criterium hebben gezegd. De Regering 
overweegt nu kennelijk een alternatie-
ve aanpak. Dat is bespreekbaar maar 
wij moeten ervoor oppassen, dat van 
de goede eigenschappen van de WIR -
het gaat om stimulering en richting ge-
ven - het element van het richting ge-
ven te lang onderbelicht blijft. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Rietkerk heeft D'66 
een aantal vragen gesteld; ik zal trach-
ten, die vragen te beantwoorden. 

Gevraagd werd wat D'66 vindt van 
het voorstel van de heer Lubbers inza-
ke de wettelijke aftopping, vergeleken 
met de verhoging van de inkomsten-

belasting. Ik ben daarover in tweede 
termijn al zeer duidelijk geweest, zodat 
ik er nu niet diep op in wi l gaan. Ik heb 
al gezegd, dat mijn fractie een voor-
keur kent voor een wettelijke aftop-
ping. Zowel tijdens het begrotingsde-
bat in januari als tijdens deze discussie 
heb ik daarvoor argumenten aange-
dragen. Ik neem aan, dat de heer Riet-
kerk die argumenten in de Handelin-
gen zal weten terug te vinden. 

Vervolgens vroeg hij naar een toe-
lichting op de motie van de heer Ny-
pels en mijzelf betreffende een vri jwil-
lige aftopping. Ik denk, dat die motie in 
de eerste plaats slaat op de trendvol-
gers en op de ca.o.'s, die nog niet zijn 
afgesloten. Een eventuele herziening 
van reeds afgesloten ca.o. 's behoort 
natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
De motie is ingediend om aan te geven 
dat wij nog steeds de voorkeur geven 
aan een aftopping van inkomens van 
meer dan f 50.000 op vri jwil l ige basis 
boven een aftopping op gedwongen 
basis. Dit sluit geheel aan bij de motie, 
die ik in december 1978 indiende en 
die door de Kamer werd aangenomen. 
Met die motie werd op ambtenaren, 
trendvolgers, vrije beroepsbeoefena-
ren en ca.o."inkomenstrekkers een be-
roep gedaan om tot aftopping te ko-
men op vri jwil l ige basis. De motie, die 
nu is ingediend, herhaalt wat in de eer-
ste motie werd gesteld en vormt op 
die motie een logisch vervolg. 

De laatste vraag had betrekking op 
een motie, door mij ingediend, betref-

fende het niet-doorberekenen van 
energie- en milieukosten in de prijs-
compensatie. Gevraagd werd, hoe 
D'66 een en ander gerealiseerd wilde 
zier^ Het is duidelijk, dat wi j ook wat 
dit betreft de voorkeur geven aan over-
eenstemming tussen de sociale part-
ners op vri jwil l ige basis. Als dit niet 
lukt, moet overwogen worden, daar 
een wettelijke basis aan te geven. Een 
conclusie ter zake hebben wi j echter 
nog niet bereikt. 

De heer Rietkerk (VVD): U zegt, dat u 
vóór de wettelijke aftopping bent, 
maar u dient een motie in, die moet 
leiden tot aftopping op vrijwill ige ba-
sis. 

De heer Engwirda (D'66): Wij hebben 
ons uitgesproken voor een wettelijke 
aftopping omdat wij ons realiseren dat 
een groot aantal ca.o.'s nu al is afge-
sloten en dat de kans, dat die ca.o.'s 
op vri jwil l ige basis worden herzien, 
vrij klein is. Echter, met name voor 
trendvolgers en de mensen, waarvoor 
nog geen ca.o. is afgesloten, geven 
wi j er de voorkeur aan, dat er sprake is 
van vri jwil l igheid. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
in antwoord op een opmerking van mij 
gezegd, dat het kabinet monomaan zal 
blijven werken aan de werkgelegen-
heidsdoelstelling van Bestek '81. Dat is 
op zichzelf een hoopgevende opmer-
king. In dat verband heeft de heer Lub-
bers gezegd, dat het mogelijk moet 
zijn om via het kabinetsbeleid, aange-
kleed met suggesties van de kant van 
de CDA-fractie, tot die 150.000 werk-
lozen in 1981 te komen. Evenals de 
heer Den Uyl heb ik grote twijfels over 
de vraag, of dat wel zal gelukken. Wat 
dat betreft ben ik aanzienlijk pessimis-
tischer dan de heer Lubbers en het ka-
binet. 

Ik schat dat het kabinetsbeleid hoog-
stens tot een stabilisering van de werk-
loosheid op een niveau van 200.000 a 
210.000 werklozen in 1981 zal kunnen 
leiden. Juist uit die achtergrond heb ik 
een motie ingediend om de stijging 
van energie- en milieukosten niet in de 
prijscompensatie door te berekenen. 
Dat is geen populaire, maar wel een 
noodzakelijke maatregel. Dat blijkt ook 
uit de antwoorden op de vragen ter 
voorbereiding van dit debat. In ant-
woord op vraag 136 werd gesteld, dat 
bij voorbeeld de hogere olieprijsstij-
gingen die voor 1979 worden ver-
wacht - namelijk 10% extra - kunnen 
leiden tot een extra werkloosheid van 
2000 man in 1979 en 9000 in 1980. Ik 
meen dat dat aanduidt dat er een ver-
band bestaat tussen deze motie en de 
werkgelegenheidsdoelstelling die het 
kabinet zich heeft gesteld. 

De heer Engwirda (D'66) 
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Engwirda 
Waarom heb ik toch mijn twijfels 

over het halen van de werkgelegen-
heidsdoelstelling? Ik noem daarvoor 
twee argumenten. Het eerste is, dat na 
een jaar Bestek '81 door de heer Van 
Agt al over 175.000 werklozen in plaats 
van 150.000 wordt gesproken. Ik ver-
moed, dat dat aantal ieder jaar iets zal 
worden opgetrokken, zodat wij in 1980 
waarschijnlijk met een doelstelling van 
200.000 werklozen zitten; die zal dan 
waarschijnlijk wel worden gehaald. 

Het tweede argument is, dat ik nogal 
wantrouwend ben geworden, doordat 
het kabinet niet bereid is een nieuwe 
middellange-termijn-raming te maken, 
waarin de nieuwste economische ge-
gevens zijn verwerkt. Als het er alle-
maal zo goed uitziet, dan meen ik dat 
het kabinet in elk geval daartoe bereid 
zou kunnen zijn. Dat is dan ook de re-
den geweest, waarom ik de motie van 
de heer Den Uyl op dat punt heb mede 
ondertekend. 

Ik sluit af met een constatering die 
aansluit bij de door mij geciteerde op-
merking van de Minister van Sociale 
Zaken. Wij hebben er zo weinig ver-
trouwen in dat het kabinet erin zal sla-
gen de werkgelegenheidsdoelstelling 
van Bestek '81 waar te maken, dat de 
D'66-fractie het kabinet en de vooruit-
gang op dat punt eveneens mono-
maan zal blijven volgen. 

Minister Albeda: Als het maar niet hin-
derlijk is! 

De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun beantwoording. Ik ben de Mi-
nister van Sociale Zaken in het bijzon-
der erkentelijk voor zijn overduidelijke 
uitspraken over de WSW en de forma-
tieplaatsen. Ik hoop dat zijn partijvrien-
den in het land in de gemeentebestu-
ren daarmee rekening zullen houden. 
Tactisch gezien is er sprake van een 
heel duidelijk verschil van opvatting 
tussen VVD-fractie en CDA-fractie. Dat 
verschil is op een even tactische als 
slimme wijze door de Regering beant-
woord door middel van de suggestie 
om per 1 juli aanstaande met één pak-
ket van maatregelen in éên wets-
ontwerp bij de Kamer te komen. Och, 
dat valt altijd te proberen. Het zal niet 
gemakkelijk zijn; als de inzette hoog 
is, valt de coalitie. 

In mijn tweede termijn heb ik nogal 
veel aandacht besteed aan het inko-
mensbeleid. Daarbij heb ik een staatje 
in mijn betoog opgenomen, waarin de 
doelstelling met betrekking tot het in-
komensbeleid, uitgesplitst in 5 inko-
menscategorieën, werd opgesomd. 

Ook uit de bijdrage van de kant van de 
heer Lubbers in tweede termijn heb ik 
begrepen dat hij het inkomensbeleid 
een uitermate belangrijke plaats toe-
kent in het gehele sociaal-economi-
sche beleid van de Regering. Ik meen 
dan ook er goed aan te doen, de Ka-
mer nu een uitspraak voor te leggen, 
waarin duidelijk tot uitdrukking wordt 
gebracht dat de SER in het kader van 
het te verstrekken advies inzake de 
raamwet inkomensvorming ook moet 
meenemen de wenselijk geachte ver-
houding tussen verschillende inko-
menscategorieën en de wijze waarop 
de verdeling van de inkomens vorm 
kan worden gegeven. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Waltmans 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Voortgangsnota Bestek ' 81 ; 

overwegende, dat van de matiging 
van de vrij besteedbare particuliere in-
komens over de gehele linie minder is 
gerealiseerd dan waarnaar gestreefd 
werd; 

van oordeel, dat binnen de bestaande 
financiële ruimte met betrekking tot de 
inkomens, gestreefd moet worden 
naar een zodanige herverdeling, dat 
de hogere inkomensgroepen een we-
zenlijk grotere bijdrage leveren aan de 
matiging dan de lagere; 

verzoekt de Regering, dit uitgangspunt 
te kiezen in het binnenkort aan de SER 
te vragen advies inzake een raamwet 
op de inkomensvorming, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 44 (15 081). 

De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil voorts nog een enkele 
opmerking maken over de motie op 
stuk nr. 37 van de heer Engwirda, die 
mij bepaald wat onduidelijk is. Ik denk 
dat de heer Engwirda en ik het erover 
eens zijn dat er een inkomenspolitiek 
moet komen, die voldoende is gericht 
op de zwakken. Juist het laatste punt 
vraagt er naar mijn wijze van zien om, 
dat kunstmatige prijsverhogingen op 
grond van schaarste-overwegingen, 
ontleend aan een schaarsteverwach-
ting in de toekomst, juist wel in de prijs-
compensatie worden doorberekend. 

Op grond van de hoge prijzen van 
energie-intensieve produkten en dien-

sten hebben dan alle burgers gelijke 
kansen, hun voorkeuren ui t te spreken. 
Wil men de totale consumptie dan te-
rugdringen, dan is een inkomensbe-
leid nodig dat de zwakken meer kan-
sen geeft ten koste van de sterken. 
Juist dat doet deze motie niet. Zij 
houdt weliswaar een energiebespa-
ring in voor de zwakken, maar niet 
meer dan dat. 

Opschoning van het prijsindexcijfer 
betekent hier een verdere scheefgroei 
met betrekking tot de inkomens. Wij 
zijn er voorstander van, wel door te be-
rekenen in het prijsindexcijfer om ver-
volgens via een beter inkomensbeleid 
(bij voorbeeld de aftopping van de prijs-
compensatie) voor de nodige correc-
tie en bezuiniging te zorgen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Deze derde termijn wil ik 
beginnen met de opmerking dat het 
verloop van het debat ons eens te 
meer heeft overtuigd van de noodzaak 
van het doorgaan van de voorstellen 
uit Bestek '81, maar dan wel aangepast 
aan de verslechterde financiële en eco-
nomische omstandigheden, zoals deze 
onder andere uit het Centraal Econo-
misch Plan 1980 naar voren zijn geko-
men. Dat heeft alles te maken met de 
doelstellingen van het Bestek om door 
een actief arbeidsmarktbeleid, door 
een versterkt volumebeleid en door de 
noodzakelijke ombuigingen in de col-
lectieve sector te komen tot een belang-
rijke verbetering van de werkgele-
genheid via verbetering van de rende-
mentspositie van het bedrijfsleven. 

Wat dit betreft staan wij achter de 
voornemens en de plannen van de Re-
gering. Nu wachten wij met belang-
stelling af de indiening van de aange-
kondigde wettelijke maatregelen. 
Daarbij zouden wij nog eens bijzonder 
willen onderstrepen het belang om de-
ze voorstellen vooral ti jdig bij deze Ka-
mer in te dienen - verleden week is dat 
ook al naar voren gebracht - want wi j 
zouden het bijzonder betreuren wan-
neer de behandeling in dit Huis en in 
de Eerste Kamer op een minder ver-
antwoorde manier plaatsvond. Mag ik 
aandringen op het betrachten van de 
nodige spoed in dezen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er 
geen behoefte aan om in deze derde 
termijn lang te spreken. Ik wil nog wel 
even ingaan op hetgeen de Minister 
van Financiën aan mijn adres heeft op-
gemerkt over de noodremprocedure 
en over de door mij ingediende motie. 
Ook in zijn beantwoording in tweede 
termijn is heel weinig naar voren geko-
men dat mij aanleiding zou kunnen ge-
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Van Dis 
ven om deze motie in te trekken. Kran-
teberichten wijzen erop dat die nood-
remprocedure, zij het niet volledig, 
maar wel wat de inkomstenkant be-
treft, toch aan de gang is gezet. Hoe 
moet ik dat precies verklaren? Wat mij 
in het bijzonder genoopt heeft tot het 
indienen van deze motie is geweest 
het feit dat door het openlijk instellen 
van de noodremprocedure de burgers 
van dit land een soort shockbehande-
ling ondergaan in de geest van 'de si-
tuatie is toch ernstiger dan wij hadden 
gedacht'. Daarom wil ik mijn motie 
nog handhaven. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorstelling wordt 
straks verdaagd, maar ik heb de indruk 
dat er toch nog wel iets van een klap-
stuk in de maak is en wel in de vorm 
van een stemming over de motie van 
de heer Engwirda. Het is zeer opmer-
kelijk met hoeveel geestdrift de Minis-
ter van Financiën de Kamer heeft aan-
bevolen om die motie aan te nemen. 
Hij heeft gezegd dat dit zo'n positieve 
uitwerking zou hebben op het overleg 
over de schoning van de index. De mo-
tie gaat erover, zoals bekend, om de 
energie- en de milieuprijsstijgingen uit 
de index van het levensonderhoud en 
dus als norm van de loonontwikkeling 
weg te halen. Ik wil wel geloven wat de 
Minister zegt, nl. dat dit z'n uitwerking 
zal hebben op dat overleg, want dan 
zou de situatie ontstaan dat de ene 
partij in het overleg, de ondernemers, 
zich daarbij op de democratie kunnen 
beroepen. Dat is de laatste tijd nogal 
eens gebeurd in de onderhandelingen 
over lonen. Het parlement wordt dan 
opgevoerd als democratisch beslis-
send orgaan en in dit geval zou een 
uitspraak van het parlement zonder 
enige twijfel worden gebruikt om de 
vakbeweging onder druk te zetten om 
met een beroep op de democratie ver-
volgens deze schoning van de prijsin-
dex te accepteren. Dat zou dan het zo-
veelste plakje salami zijn dat afgesne-
den wordt van de worst van de prijsin-
dex. 

Het zal waarschijnlijk ook niet gering 
zijn, omdat nu van alle kanten de drei-
gingen klinken dat er energieprijsver-
hogingen, mogelijkerwijs zelfs drasti-
sche energieprijsverhogingen van 
twee kanten op komst zijn, aan de ene 
kant vanwege de leveranciers, aan de 
andere kant van ds Regering die hier-
mee een bepaald energiebeleid zou 
willen doorvoeren. 

Wij hebben een vorige keer al de 
truc gehad met betrekking tot het aard-

gas. Aardgas werd in het hoge b.t.w.-
tarief geschoven en op hetzelfde mo-
ment werd de b.t.w. uit de index voor 
de prijscompensatie gehaald, waar-
door in werkelijkheid een duidelijke 
achterstand in de compensatie van het 
loon ontstond, naast die voor medi-
sche kosten en andere. Dit is één van 
de oorzaken waardoor men niet kan 
zeggen dat een loonontwikkeling die 
op de z.g. nullijn zit, ook werkelijk een 
gelijkblijvende loonontwikkeling is. 
Juist door de schoning die al plaatsge-
vonden heeft, ontstaat er door de nul-
lijn in feite een achterstand. Wanneer 
dit plan hier zou worden doorgevoerd, 
zou deze voortdurende trapsgewijze 
achterstand steeds groter worden. 

Het is heel interessant dat D'66 zich 
hier weer in de rol van aangevertje 
heeft geplaatst, dat zij deze buitenge-
wone bereidwilligheid om de Rege-
ring van dienst te zijn, heeft geën-
taleerd. Het is iets wat wij allemaal al 
eerder hadden kunnen zien, namelijk 
dat D'66 bij het behalen van succes-
sen, in de vorm van aangenomen mo-
ties, voornamelijk afhankelijk is van 
rechts, van steun van de regeringsfrac-
ties en daardoor in haar optreden in 
wezen de gevangene is van de rege-
ringspartijen. 

De heer Engwirda (D'66): Ik zou de 
heer Bakker alléén willen zeggen dat 
mijn motie zeker niet als aangevertje is 
bedoeld. Dit is iets wat al jaren in ons 
partijprogramma staat, los van de 
vraag welke Regering er achter de tafel 
zit. 

De heer Bakker (CPN): Ja maar, u 
moet kijken naar het praktische effect. 
Dan kunt u het niet los zien van wat de 
Regering zegt. De Minister van Finan-
ciën heeft namens de Regering ge-
zegd, dat hij het ten zeerste zou toejui-
chen wanneer de Kamer deze uit-
spraak zou doen. Dat is toch zo duide-
lijk als wat? 

De heer Engwirda (D'66): Dat wist ik 
ook niet van tevoren. Het gebeurt mij 
niet vaak dat ik dat van de Minister van 
Financiën hoor. 

De heer Bakker (CPN): Dat is nu pre-
cies wat ik zeg. Uw succes bij deze mo-
tie krijgt u bij de gratie van de rege-
ringspartijen, bij de gratie van de in-
stemming van de Regering. Voor dit 
soort sucessen bent u gewoon afhan-
kelijk van de Regering. Het zijn altijd 
successen die ten koste gaan van an-
dere mensen. 

De heer Engwirda (D'66): Dat is ge-
woon niet waar. De moties die door 
mij zijn ingediend en door de Kamer 

aanvaard, zijn nooit door beide rege-
ringsfracties gesteund, meestal door 
links en één van de regeringsfracties. 

De heer Bakker (CPN): Ik denk dat u in 
dit geval voor een fijne verrassing kunt 
komen te staan. Als uw motie wordt 
aangenomen, zal zij worden aangeno-
men dank zij beide regeringspartijen. 
Uit de interventie van de heer Den Uyl 
heb ik begrepen dat hij op zichzelf niet 
tegen een zekere verwerking is van 
energiekosten, maar dat hij nu al ziet 
dat extra winstnemingen van de olie-
maatschappijen gebruikt zullen wor-
den bij de schoning van de index. De 
heer Den Uyl heeft zich daartegen uit-
gesproken. In de praktijk komt het erop 
neer dat, indien uw motie wordt aan-
genomen, zij zal moeten worden aan-
genomen met behulp van beide rege-
ringsfracties. Dit is waar de Minister 
van Financiën een oproep voor heeft 
gedaan. 

De heer Engwirda (D'66): Dan consta-
teer ik dat het de eerste keer zou zijn in 
deze Kamer, terwijl u suggereert dat 
het een vast patroon is. Dat is niet 
waar. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik val de heer 
Engwirda hierin bij, maar ik vind het er 
tegelijkertijd een illustratie van dat hij 
wat betreft deze motie zeer ondoor-
dacht heeft gehandeld, hetgeen zeer 
uitzonderlijk is voor de heer Engwir-
da, maar des te meer te betreuren. 

De heer Bakker (CPN): Ik geloof er 
niets van dat hij zo ondoordacht ge-
handeld heeft. Het is een zeer bewuste 
politieke daad van de heer Engwirda, 
waarbij hij hoopt dat hij steun zal krij-
gen van de regeringspartijen. Zo wil 
hij zijn motie aangenomen krijgen. Ik 
begrijp ook wel dat de heer Den Uyl 
met zijn regeringscalculaties alles doet 
om de heer Engwirda te vriend te nou-
den. 

Dat hoort weer bij zijn patroon van 
handelen. Hij zal straks bij een duide-
lijk door de vakbeweging vervloekt 
standpunt aan de ene kant die vakbe-
weging toch nog gelijk geven en aan 
de andere kant de heer Engwirda over 
zijn haar blijven strijken. Immers, dat is 
de bekende tactiek van de heer Den 
Uyl. Ik constateer alleen maar, dat 
hierbij sprake is van een standpunt 
van D'66 dat door de Regering op een 
zeer duidelijke wijze is begroet als iets 
wat haar kan helpen in haar politiek. 

De hele prijscompensatie is voortdu-
rend een punt geweest van zeer zware 
strijd. Wij herinneren ons allemaal nog 
hoe tijdens de jaarwisseling van 
1976/1977 door de mensen is gevoch-
ten voor het handhaven van de inte-
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Bakker 
grale prijscompensatie. Ik meen dat 
men toch niet moet denken dat men 
per motie kan wegwerpen wat per 
massabeweging boven water is ge-
houden. 

D 
De heerVerbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Omdat de Regering slechts 
mondjesmaat heeft gezegd wat zij van 
plan is, moet ik mij tot enkele algeme-
ne opmerkingen beperken. 

Toen ik de Minister-President op het 
voorbeeld wees van 1973, toen het 
toenmalige kabinet de situatie tege-
moettrad met een Machtigingswet, 
vermoedde ik niet, dat dit kabinet 
eveneens een pakket van maatregelen 
zou aankondigen. Ik spreek mijn waar-
dering uit voor dit enigszins flinkere 
voornemen. Ik juich slechts gedempt, 
want ik heb enige bedenkingen. De 
achtergrond van het '1-julipakket' blijft 
uiteraard de visie van Bestek '81, die 
aan overheidsopdrachten een onder-
geschikte plaats geeft en daarvoor de 
gerichte investeringspremiëring in de 
plaats stelt. 

Voorts vormen de onderdelen van 
het pakket geen sterke eenheid. Bij de 
Machtigingswet van 1973 was er een 
eenheid in het inkomens- en prijzenbe-
leid over de gehele linie. Bij het '1-juli-
pakket' vormen de onderdelen veel 
meer een grabbelton, waar je wat uit 
kunt halen en weer wat anders in kunt 
stoppen, al naar gelang een bepaalde 
belangengroep het wi l . Hiermee zeg ik 
niet, dat het hele aangekondigde pak-
ket een grabbelton is. De eenheid van 

bedoeling, die de afzonderlijke maat-
regelen met elkaar verbindt, wi l ik ook 
honoreren. 

De Minister van Financiën wees ten 
aanzien van de wereldhandel op een 
toename van onze export. Betekent 
dit, dat die toename niet samengaat 
met een versnelde toename van de im-
port, zodat er kan worden ingelopen 
op het tekort op de lopende rekening 
van de betalingsbalans? Het is jammer, 
dat wij nog weinig concrete voornemens 
konden horen en dat urgente voorne-
mens straks weer op het laatste nip-
pertje aan deze Kamer worden aangebo-
den. Het lijkt erop, dat de zaken straks 
weer in alle haast, in de laatste dagen 
voor het reces moeten worden afge-
handeld. Per slot van rekening waren 
zaken, zoals de doorwerking van de 
bouw-c.a.o.'s, het voornemen voor 
een nieuwe korting op sociale uitkerin-
gen en de kwestie van de trendvol-
gers, al een aantal maanden bekend. 
Dat de zaken zo laat komen, zal waar-
schijnlijk wel de prijs zijn die wij moe-
ten betalen voor de dialoog en de 
'Flexibele response', zoals de Minis-
ter-President dat pleegt uit te drukken. 

Die dialoog wordt echter wel eens 
door een verwarrend woordgebruik 
gestoord. Ik meen dat dit in het bijzon-
der het geval was bij de discussie, die 
zoeven plaatsvond, tussen de heren 
Rietkerk en Van Thijn. Wij kennen na-
melijk de 'trendvolgers' naast het 'vol-
gen van de trend door de ambte-
naren'. Er zijn dus ambtenaren als pri-
maire trendvolgers en er zijn secundai-
re trendvolgers. De verwarring gaat 
verder, doordat ten aanzien van de 
ambtenaren tegenwoordig ten dele 

Gesprek tussen de heren M. Bakker (CPN) e,, Van Thijn (PvdA) 

een trendzettend beleid wordt ge-
voerd. De Minister van Binnenlandse 
Zaken heeft dat steeds tegengespro-
ken. 

Van verschillende zijden is er echter 
terecht op gewezen, dat de aftopping 
die bij de ambtenarensalarissen heeft 
plaatsgevonden, een begin van een 
trendzettend beleid is. Wij kunnen nu 
ook constateren, dat het kabinet zelfs 
een flinke stap verder gaat, namelijk 
om de met het overheidspersoneel 
overeengekomen arbeidsvoorwaar-
den voor een deel wettelijk af te dwin-
gen. 

Dat is echter veel meer dan door 
mijn fractie ooit is gevraagd. Zijn de 
bewindslieden - eigenlijk moet ik dit 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
vragen - bereid van die fictie van het 
trendvolgende karakter van het ambte-
narenbeleid iets te laten vallen? Ik zou 
dan wel vrede kunnen hebben met 
eventuele nieuwe voorstellen om de 
doorwerking van toeslagen in ca.o. 's, 
ook ten aanzien van de ambtenarensa-
larissen niette laten doorgaan. 

Ik kreeg tot mijn genoegen de indruk 
dat de Regering niet de bedoeling 
heeft de te verwachten aanzienlijke 
prijsstijging van olieprodukten door 
te berekenen in de prijsindex. Dit 
steunt dus de motie-Engwirda, waar-
over veel gesproken is. Dit lijkt mij een 
rechtvaardig beleid. Ik heb vroeger al 
eens gezegd dat prijsstijgingen met 
een voornamelijk monetaire aard in 
een index horen. Het slaat namelijk op 
de kwaliteit van het geld dat men 
krijgt. Die moet men compenseren. 

Dit geldt echter niet voor prijsstijgin-
gen die het gevolg zijn van schaarste. 
Daar geldt mijns inziens alleen een 
duurtetoeslag, als werkelijk de nood 
aan de man komt. Dat is echter een an-
dere kwestie. 

In ieder geval zal het niet doorwer-
ken van de olieprijzen in de index een 
gunstige invloed hebben op het finan-
cieringstekort op de rijksbegroting. 
Dat kan ons verheugen. 

D 
Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn bijdrage aan deze dis-
cussie in derde termijn kan vrij kort 
zijn. De heer Den Uyl is nog eens te-
ruggekomen op de problematiek van 
belastingmaatregelen. Hij zal het mij 
niet kwalijk nemen als ik zijn bijdrage 
toch voor een belangrijk gedeelte be-
schouw als een herhaling van hetgeen 
in eerdere instanties over dit onder-
werp is gezegd. 

Het gaa t - ik heb in tweede termijn 
daarop gewezen - niet alleen om klei-
ne of grote bedragen, maar het gaat 
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Andriessen 
ook over het principe dat hier in het 
geding is. Dit principe is dat, conform 
zijn eigen uitspraken, inkomenspoli-
tiek vooral in de primaire sfeer moet 
worden gevoerd en dat het belasting-
instrument daarvoor bot is gewor-
den. Wij hebben daarover uitgebreid 
gediscussieerd in tweede termijn. De 
gehele afwentelingsproblematiek, 
waarover ik in tweede termijn een aan-
tal opmerkingen heb gemaakt, weer-
houdt ons in elk geval op dit moment 
ervan om met belastingvoorstellen ter 
zake te komen. 

De heer Den Uyl heeft mij verweten 
dat de noodrem al gedeeltelijk in wer-
king zou zijn, alhoewel ik in de Kamer 
had meegedeeld dat de beslissing 
daaromtrent rond de Voorjaarsnota 
zou worden genomen. De situatie is 
echter niet anders dan ik hier in de Ka-
mer uiteen heb gezet. Ik had aan de 
NRC een correctie voor de betreffende 
passage doorgegeven, waarin werd 
gezegd dat technische voorbereidin-
gen voor dat deel van de noodrempro-
cedure werden getroffen. Die correctie 
is niet opgenomen. 

Ik heb hier in de Kamer nadrukkelijk 
verklaard dat ik de belastingdienst op-
dracht heb gegeven alle maatregelen 
te treffen voor versnelde inning, zowel 
in de sfeer van de inkomstenbelasting 
als in de sfeer van de vennootschaps-
belasting. 

Ik heb daaraan toegevoegd dat dit 
impliceert dat de beslissing voor de 
versnelde inning van belasting een be-
slissing is om het niet door te laten 
gaan, zulks in tegenstelling tot het-
geen met betrekking tot de temporise-
ring van uitgaven aan de hand is, waar 
een beslissing zal moeten worden ge-
nomen om het wèl door te laten gaan. 
Dat is de situatie; een andere situatie 
is er niet. 

Een derde opmerking van de heer 
Den Uyl heeft betrekking op een op-
merking die ik in tweede termijn heb 
gemaakt naar aanleiding van de waar-
schijnlijkheid dat de situatie waarvoor 
wij worden gesteld onder meer met 
betrekking tot de lopende rekening, 
een versnelde terugkeer naar het 
structureeel aanvaardbare uitgangs-
punt op het gebied van het f inancie-
ringstekort noodzakelijk zal maken. Ik 
heb daarbij gezegd dat je niet alleen 
aan belastingen moet denken, maar 
ook aan wat anders. Ik heb de Hande-
lingen niet bij de hand, maar in die 
geest heb ik mij uitgelaten. 

Ik heb een- en andermaal hier ver-
klaard dat inderdaad de problematiek 
voor 1980 tot bijstellingen in het beleid 
aanleiding kan geven. Daarbij is uiter-

aard de mogelijkheid dat er in de sfeer 
van de ombuigingen iets moet gebeu-
ren zeker niet uitgesloten. Beslissin-
gen daarover zal het kabinet op een la-
ter moment nemen. Ik heb dat gezegd 
en, als de heer Den Uyl prijs stelt op 
die duidelijkheid, wil ik dat hier nog 
wel een keer herhalen. 

Vervolgens kom ik tot de nieuwe 
motie over de middellange-termijnra-
ming, ingediend door de heer Den Uyl 
en medeondertekend door de heer 
Engwirda. Ik heb in tweede termijn al 
gezegd dat het CPB bezig is met een 
nieuwe middellange-termijnraming en 
dat wi j met die raming in 1980 zullen 
komen. Ik heb dus niet tegengehou-
den, zo'n middellange-termijnraming 
te doen samenstellen. 

Integendeel, de opdracht daartoe is 
gegeven en de voorbereidingen zijn 
getroffen. De heer Den Uyl weet echter 
evengoed als ik dat het nogal wat ti jd 
kost om een verantwoorde middellan-
ge-termijnraming te maken, zeker -
wat nu de bedoeling is en wat al eer-
der de bedoeling is geweest - nu wij 
daarin ook een gedetailleerd onder-
zoek naar de ontwikkelingen per 
bedrijfstak betrekken. Wij zijn daarmee 
bezig en de middellange-termijnra-
ming komt er dus. 

Ik heb al eerder gezegd - ik herhaal 
dat nog eens - dat wi j echt niet zullen 
behoeven te wachten op eventuele ge-
volgen die het kabinet aan het inzicht 
voor 1980 zal verbinden. Wij zullen bij 
de begroting voor 1980 uiteraard zo 
goed mogelijk inspelen op de ontwik-
kelingen die wij voor dat jaar verwach-
ten. Om die reden moet ik aanvaarding 
van de motie ontraden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Kan de Minis-
ter nog wat informatie verschaffen 
n.a.v. het rapport van de commissie 
van economische deskundigen uit de 
SER? Ik heb namelijk de indruk dat het 
CPB gegevens over arbeidstijdverkor-
ting heeft verstrekt, ontleend aan een 
middellange-termijnraming voor de 
tachtiger jaren. Beschikt het CPB al 
over een nieuwe middellange-termijn-
raming? De Minister zou ons dan mor-
gen kunnen bedienen. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik hier verklaar dat men 
de voorbereidingen heeft getroffen en 
dat die raming er in 1980 komt, dan is 
die er dus niet. Dat lijkt mij duidelijk. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik neem dat van 
de Minister aan. Vandaar ook mijn mo-
tie om de raming zo snel mogelijk te 
krijgen. 

Minister Andriessen: Mijnheer de 
Voorzitter! Er is nogal wat gezegd over 
de motie-Engwirda over de 'uitzuive-
ring' van energie- en milieukosten uit 
het prijsindexcijfer. Hoewel de heer 
Bakker met een grote regelmaat het 
enthousiasme van de Regering ten 
aanzien van die motie ten tonele heeft 
gevoerd - hij heeft daarbij woorden 
gebruikt die ik in elk geval niet in de 
mond heb genomen - beschouw ik dat 
toch voornamelijk als een discussie 
tussen de geachte afgevaardigden on-
derling, waarbij ik aanteken dat de 
heer Den Uyl ongetwijfeld tegen deze 
motie zal stemmen. Met dat feit zullen 
wi j dan te maken krijgen. Ik blijf bij wat 
ik heb gezegd, namelijk dat een uit-
spraak van de Kamer ter zake naar 
mijn mening een positief effect op het 
gesprek in de kring van het bedrijfsle-
ven kan hebben. 

De heer Bakker (CPN): Nou, dat is toch 
duidelijk! Daarover heb ik toch gespro-
ken? U hebt de Kamer geadviseerd, 
deze uitspraak te doen. 

Minister Andriessen: Ik legde alleen 
maar de vinger op de overdreven toon 
waarop u mijn reactie op de motie 
meende te moeten weergeven. 

De heer Bakker (CPN): Ik heb het zeer 
onderkoeld gebracht! 

Minister Andriessen: Voor uw doen 
misschien wel ! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Ver-
brugh heeft mij gevraagd, of wi j inlo-
pen op het tekort op de lopende reke-
ning. Uit het hoofd citerend zou ik wi l -
len zeggen, dat op dit moment de ra-
ming iets lager is dan de resultaten 
van 1978, dus een zeker inlopen wordt 
op dit moment verwacht, maar ik voeg 
hieraan toe, dat het in ieder geval on-
voldoende is om de doelstellingen die 
wi j op middellange termijn met de lo-
pende rekening hebben te realiseren. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Lub-
bers heeft een opmerking gemaakt 
waarop ik in dit stadium van het debat 
nog wi l reageren. Zij betreft de proble-
matiek van de WIR en de oriëntatie die 
naar het oordeel van de fractie van het 
CDA in de toekomst in het WIR-instru-
mentarium als geheel geleidelijk aan 
meer op het terrein van het gerichte 
beleid zou moeten komen te liggen; zo 
heb ik zijn opmerking ongeveer ver-
staan. Ik heb in tweede termijn met be-
trekking tot de te dien aanzien inge-
diende motie de term 'niet opportuun' 
gebruikt, een term die ik niet toevallig 
heb gebruikt. Ik heb de term gebruikt 
omdat op dit ogenblik een aantal 
oriëntaties op het vlak van een meer 
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Andriessen 
richting geven aan het instrumentari-
um van de WIR aan de orde is. 

In de op korte termijn uit te bren-
gen nota inzake het sectorbeleid zal 
aan de problematiek van de arbeids-
plaatsen - de heer Lubbers herinner-
de terecht hieraan - aandacht worden 
geschonken. Ik meen dat de ontwikke-
lingen zoals zij zich thans voordoen 
gaan in de richting van het uitwerken 
van de gerichte instumenten in hetto-
tale instrumentarium van de WIR. 

Wat de innovatie betreft, ligt het in 
het voornemen om ook aan dit punt op 
zo kort mogelijke termijn aandacht te 
schenken. 

Al met al meen ik, dat in ruime mate 
wordt voldaan aan de ter zake uitge-
sproken wens. In ieder geval zal er 
ruimschoots gelegenheid zijn - zowel 
bij de behandeling van het onlangs ter 
zake ingediende wetsontwerp als bij 
de bespreking van de sectornota - aan 
de toekomstige ontwikkeling van het 
betrokken instrumentarium verdere 
aandacht te schenken. Voor deze dis-
cussie staan wij uit de aard der zaak 
open. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Den Uyl heeft nog eens de 
aftopping en de belastingen tegenover 
elkaar gesteld. Het lijkt mij goed, wat 
het punt van de aftoppingen betreft 
nog te wijzen op de logica die wat het 
kabinetsbeleid betreft zou zitten in af-
topping. Wij hebben aan het particulie-
re bedrijfsleven c.q. aan de Stichting 
van de Arbeid gevraagd: Wilt u komen 
tot aftopping?, mede op voorstel van 
de Kamer, die in een motie hierom 
vraagt. 

In de tweede plaats hebben wi j het 
voorstel aanvaard in de sector van het 
overheidspersoneel. Wij zullen dit 
voorstel ook doen ten aanzien van de 
trendvolger*. 

Ondanks de aandrang die wi j bij de 
Stichting van de Arbeid hebben uitge-
oefend, is men er in de stichting op dit 
punt niet uitgekomen. Is het dan zo 
gek en zo onlogisch om te zeggen: Wij 
wil len u dit nu afdwingen via een wet-
je? 

De heer Den Uyl heeft hiervan ge-
zegd, dat dit grote bitterheid zal geven. 
Ik weet dat men bezwaar maakt, met 
name in de kring van de FNV. Er staat 
echter tegenover, dat men moet letten 
op de hierbij gegeven motivatie. Zij is 
in sterke mate aldus: De Regering be-
gint hierbij in te gri jpen; wie weet wat 
zij straks doet met betrekking tot de 
gehele ca.o. Het is niet zozeer op de-
ze ingreep gericht maar op de implica-

ties die deze ingreep zou kunnen heb-
ben voor een latere ingreep, over de 
gehele linie. Ik ben er niet erg van on-
der de indruk wanneer organisaties 
die almaar hebben gezegd dat zij de af-
topping zouden wil len, nu zulke pro-
blemen hebben met een voorstel tot 
aftopping. Nogmaals, ik vind dat het 
goed zou passen in de logica van ons 
beleid. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
heeft natuurlijk volkomen gelijk dat 
wat hij noemt een rol speelt, namelijk 
de gedachte dat dit voor het kabinet 
mogelijkerwijs een vingeroefening is 
om als het het kabinet past verder in te 
gri jpen. Maar het hoofdpunt is dat al-
t i jd is afgewezen dat de wetgever door 
lopende contracten zou heenwande-
len. Kan de Minister één voorbeeld ge-
ven dat dit eerder gebeurd is? Het is al-
t i jd zo geweest dat, waar ingegrepen 
werd, er een normstelling was voor 
komende ca.o."Onderhandelingen en 
dat niet met terugwerkende kracht 
contractbepalingen ongedaan ge-
maakt werden. 

Minister Albeda: Dat maakt uiteraard 
onderhandelingen onmogelijk. Het 
verschil tussen het van tevoren onmo-
gelijk maken van onderhandelingen en 
het achteraf enigszins corrigeren van 
onderhandelingen lijkt mij nogal 
groot. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is het pre-
cies. Dat verschil is groot. Ik begrijp 
niet dat u eraan voorbijgaat. Het is een 
groot verschil als je met terugwerken-
de kracht zegt: U hebt dat huis ge-
kocht, u hebt het contract afgesloten, u 
bent bij de notaris geweest. Met terug-
werkende kracht verklaren wij nu het 
contract ongeldig en u moet het huis 
teruggeven. Daar maak ik bezwaar te-
gen en ik herhaal: Ik ben vóór de aftop-
ping. Ik ben bereid een beroep te doen 
op partijen om te zeggen met het oog 
op 31 december: Maak het bespreek-
baar. Ik ben bereid tot een wettelijke 
bevoegdheid indien zou blijken dat.... 
Maar met terugwerkende kracht een 
rechtsgeldig contract zo maar eventjes 
bij wetje ongeldig verklaren, wanneer 
is dat eerder gebeurd? Mijnheer Albe-
da, antwoord daar eens op. 

Minister Albeda: Ik heb net gezegd: 
Wat vindt u werkelijk erger? Vindt u 
het erger een maatregel te nemen 
waardoor het hele onderhandelen 
overbodig wordt of vindt u het erger 
een kleine correctie aan te brengen in 
datgene wat uit de onderhandelingen 
is gekomen, nadat wi j nadrukkelijk 
partijen gewezen hebben op de wen-
selijkheid7 Wij hebben nu voor het 
eerst een Regering die niet alleen maar 
afwacht... 

De heer Den Uyl (PvdA): U moet het 
vooral op deze manier doen. Daar zult 
u succes mee hebben. 

De heer Rietkerk (VVD): De Regering 
zegt toch op dit punt, dat zij zich be-
raadt? 

De heer Den Uyl (PvdA): Als de heer AI-
beda iets zegt, is dat altijd beraad. 

Minister Albeda: Het is in elk geval be-
raden, zelfs vastberaden. 

De heer Lubbers (CDA): Ik wil het op 
dit uur niet rekken. Het betoog van de 
heer Den Uyl was duidelijk. Het is een 
afweging van de ernst van de situatie. 
Ik meen echter dat hij even iets te ver 
ging met de vergelijking van het kopen 
van een huis, het contract en dergelij-
ke. Er schoot mij iets te binnen over 
het reilen en zeilen van de toenmalige 
Minister van Economische Zaken de 
heer De Pous in verband met wat toen 
in de bouw plaatsvond. Misschien zou 
het aardig zijn als wi j dit samen nog 
eens nagingen. De heer Den Uyl herin-
nert zich dat ongetwijfeld veel beter, 
want hij was actief in de politiek be-
land. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik herinner 
mij dat zeer goed. Het had betrekking 
op het niet verbindend verklaren van 
een ca.o., waar toen de wet de be-
voegdheid en de mogelijkheid toe 
opende. Dat was een interventie die 
toen plaatsvond. Tegen het gebruik 
maken van wettelijke bevoegdheden 
in de loonvorming zult u mij in princi-
pe geen bezwaar horen maken. Het 
gaat er mij om dat wij met elkaar par-
tijen contracten hebben laten afsluiten 
en niet hebben gezegd: Jongens, dat 
kan niet. Nee, wi j gaan achteraf de af-
gesloten contracten per wet ongeldig 
verklaren. De Kamer moet goed besef-
fen wat zij doet als zij tot die ingreep 
overgaat. 

Minister Albeda: Dat kan ik de Kamer 
aanraden. 

De heer Lubbers (CDA): Het gaat mij in 
het voorbeeld om de doorwerking in 
die situatie in de private contracten die 
er toen in de bouw waren. Misschien 
hebt u, mijnheer Den Uyl, toen niet bij 
dit punt stilgestaan. Het is echter wel 
degelijk aan de orde geweest. 

De heer Den Uyl (PvdA): Nee, ik herin-
ner mij die situatie uitstekend. Het 
heeft de heer De Pous toen hier in de 
Kamer een applausje opgeleverd. Het 
was niet het ongedaan maken van be-
staande contracten. Ik had een gehei-
me hoop dat zo'n applausje u ook eens 
zou toevallen, maar dat is nog niet ge-
beurd. 
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Albeda 
De heer Lubbers (CDA): Dat gebeurt 
alleen op congressen. 

Minister Albeda: De heer Den Uyl 
heeft nog een opmerking gemaakt 
over de achterstand van uitkerings-
trekkers ten opzichte van de ambte-
naren. Ik was een ogenblik onder de in-
druk van zijn verhaal en ik vroeg mij af, 
hoe dat zat. Inmiddels is mij echter ge-
bleken dat ik al in een eerder stadium 
van de discussie hier uiteengezet had, 
dat de cijfers voor ambtenaren betrek-
king hebben op gehuwde ambtenaren 
met twee kinderen en voor sociale uit-
keringen gehuwd zonder kinderen. In-
dien men daarvoor corrigeert, verdwij-
nen de verschillen voor het belangrijk-
stedeel. 

Dan kom ik bij de kwestie van de 
trendvolgers. De heer Den Uyl heeft 
gezegd: de enige motivering kan zijn 
arbeidsplaatsen. Het geval wi l , dat wi j 
in het algemeen hebben gesteld bij Be-
stek '81 dat wij in wezen alleen maar 
bezig zijn met de operatie ombuiging 
om te komen tot arbeidsplaatsen, als 
macro-economisch effect van het ge-
heel. Bij de trendvolgers is er in twee 
opzichten sprake van een bijzondere 
situatie. In de eerste plaats staat tegen-
over de korting in deze sfeer een dui-
delijke groei van het aantal arbeids-
plaatsen in deze sector (tussen 1979 
en 1981 een uitbreiding van het totaal 
met drie keer negenduizend, dus ze-
venentwintigduizend arbeidsplaat-
sen). Dat is voor een deel mede moge-
lijk dankzij het feit dat wi j kortingen in-
gecalculeerd hadden op de inkomens 
van trendvolgers. 

In de tweede plaats hebben wi j 
gesteld, rekening houdend met de pu-
blieke discussie over de kwestie van 
de trendvolgers: wi j zijn bereid met de 
trendvolgers in discussie te treden 
over de vraag of wij in hun geval niet 
zouden kunnen denken aan een ar-
beidsplaatsenplan dat wi j te zamen 
met de trendvolgers zouden opstellen. 
In de optiek van het kabinet moet het 
volstrekt duidelijk zijn, dat wij dan niet 
kunnen zeggen dat het extra aantal ar-
beidsplaatsen dat uit die onderhande-
ling zal komen, precies gelijk kan zijn 
aan de opbrengst van de kortingen in 
die sector, een opbrengst overigens 
die niet f 700 miljoen maar f 550 mil-
joen tot f 600 miljoen bedraagt, gege-
ven de afspraken die wij met de 
ambtenaren hebben gemaakt en die 
ook met betrekking tot de trendvolgers 
hun gevolgen hebben. Wij kunnen niet 
nog eens een keer het hele bedrag 
meerekenen, maar wij zijn wel bereid 
een deel van het bedrag - over de om-

vang ervan zijn wi j in gesprek met de 
trendvolgers - samen met deze men-
sen te gebruiken om een arbeidsplaat-
senplan te ontwikkelen voor de kwar-
taire sector, een plan dat niet alleen 
voorziet in extra arbeidsplaatsen, 
maar ook in de mogelijkheid om bij 
voorbeeld bij voorrang langdurig 
werklozen - mensen uit de WAO en 
dergelijke - in te schakelen. Ik heb nog 
steeds de hoop dat wi j dat gesprek 
met de trendvolgers tot een goed ein-
de kunnen brengen. 

Dan zijn er nog opmerkingen ge-
maakt - maar het betrof voornamelijk 
onderlinge discussies in de Kamer -
over de 150.000 werklozen. Wanneer 
het plaatje voor 1980-1981 duidelijker 
wordt en de effecten die de heer Lub-
bers heeft genoemd tegenvallen of 
een extra aanbod plaatsvindt op de ar-
beidsmarkt, zoals de heer Den Uyl 
heeft gezegd hetgeen bepaald niet uit-
gesloten lijkt, moeten wij ons opnieuw 
bezinnen op het antwoord op de 
vraag: hoe wegen wi j tegen elkaar af 
de noodzaak en het soort maatregelen, 
dat nodig zal zijn, en de wenselijkheid, 
toch te blijven streven naar een aantal 
van 150.000? Er komt een moment 
voor heroverweging van het beleid. 

De heer Verbrugh heeft gezegd, dat 
het pakketje geen sterke eenheid 
vormt. Dat is ook van andere kanten 
opgemerkt. Hij heeft ook gezegd: het 
heeft wel eenheid van bedoeling. In 
die zin is, dacht ik, het pakket zinvol. 
Het gaat in laatste instantie om het 
concretiseren van zaken, die wi j in 
Bestek'81 hebben vermeld. 

De heer Den Uyl heeft problemen 
met de koppeling van enerzijds korting 
op uitkeringen en anderzijds een af-
topping eventueel. Je kan er ruzie over 
maken of je dat een koppeling moet 
noemen. Inkomenspolitiek heeft het 
natuurlijk wel iets met elkaar te maken. 

De heer Waltmans heeft gevraagd of 
in de adviesaanvrage inzake de raanv 
wet inkomensvorming al wordt geïn-
formeerd naar de meest gewenste in-
komensverhoudingen. Ik denk dat dit 
een te vroeg stadium is. In de advies-
aanvrage zullen met name vraagstuk-
ken omtrent een indicatieve inkomens-
vorming, overlegstructuren, overleg-
procedures, alsmede coördinatie en 
integratie van het inkomensbeleid aan 
de orde worden gesteld. 

De heer Den Uyl (PvdA): U wijst die 
koppeling af. Betekent dit dat, als u 
met een aftoppingsvoorstel komt en 
dit wordt verworpen, u de kortingen 
op de sociale uitkeringen doorzet? 

Minister Albeda: Zo ver ben ik nog 
niet. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik wilde het 
graag weten. U ontkent die koppeling; 
u zegt dat die zaken niet gekoppeld 
zijn. 

Minister Albeda: Wij hebben beleids-
voornemens wat betreft de bouw-
c.a.o. en de kortingen. Het is onze be-
doeling om die voornemens door te 
zetten. 

De heer Den Uyl (PvdA): Oók als er een 
aftoppingsvoorstel komt en dit ver-
worpen wordt? 

Minister Albeda: Oók in dat geval, 
denk ik. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik danku wel. 

Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Terugkerend naar de opmerkingen 
van de heer Waltmans, vermeld ik nog 
even, dat het de bedoeling is, te komen 
tot een adviescommissie voor structu-
rele vraagstukken op inkomenspolitiek 
terrein. Het is vooral deze commissie 
die de bouwstenen moet leveren voor 
hetgeen in de motie wordt bepleit. Ik 
geloof, dat wij twee ongelijksoortige za-
ken door elkaar zoudenhalen als wij nu 
het inhoudelijke aspect van de inko-
mens zouden betrekken bij de advies-
aanvrage. Ik kan de strekking van de 
motie als zodanig wel onderschrijven, 
maar ik zal in de adviesaanvrage zelf 
geen concrete vraagstelling opnemen 
met betrekking tot de inkomensverhou-
dingen. 

De heer Waltmans (PPR): Meent u, dat 
de vraag en de beantwoording daar-
van wèl liggen opgesloten in de taak-
stelling van de adviescommissie? 

Minister Albeda: Ongetwijfeld. Een 
van de belangrijke onderdelen van die 
taak richt zich juist op de advies- en 
norminkomens. Daarmee komen ook 
opvattingen aan de orde over de ge-
wenste inkomensverhoudingen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 18.15 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 
1°. drie brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 13 928 en 15 522 t/m 15 526, 
heeft goedgekeurd. 
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De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2°. een brief van de Ministers van So-
ciale Zaken en van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, ten geleide van de 
Nota Kernongeval nabij Harrisburg 
(V.S.M15 580). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. de volgende adressen: 
een, van P. Vet te Zaandam, met be-

trekking tot zijn pensioen; 
een, van H. M. Pohl te Vierhouten, 

houdende klacht over de Bond van Ne-
derlandse Architecten BNA. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

4°. de volgende brieven e.a.; 
een, van het bestuur van de Refor-

matorische Politieke Vereniging 
'Noordoostpolder', over abortus pro-
vocatus; 

een, van L. Worms, in verband met 
de problemen met betrekking tot zijn 
vennootschap; 

een, namens de werkgeversorgani-
saties in de bejaardentehuizen, inzake 
arbeidsplaatsen in de kwartaire sector; 

een, van het hoofd van het Weten-
schappelijk Onderzoek" en Documen-
tatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie met een verslag van een on-
derzoek naar 'De commerciële sexbe-
drijven in Nederland'; 

een, van het bewonerscomité Huur-
verlaging Bijlmermeer, over huur- en 
gasprijsverhoging. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

5°. een afschrift van een brief van het 
buurtcomité Hoornse Eiland, betref-
fende renovatie Hoornse Eiland, ge-
richt tot de Minister van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening. 

Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage. 
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