
7de Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 137 leden, te we-
ten: 
Aantjes, Aarts, Abma, Van Amels-
voort, Andela-Baur, B. Bakker, M. Bak-
ker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De 
Beer, Beinema, Van den Bergh, Beu-
mer, Blaauw, H. A. de Boer, J. J. P. de 
Boer, Boersma, Bolkestein, De Boois, 
Borgman, Braams, Braks, Bremen, 
Brinkhorst, Van den Broek, Castricum, 
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelis-
sen, G. C. van Dam, M. P. A. van Dam, 
Dankert, Dees, Deetman, Van Dijk, 
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dol-
man, Drenth, Duinker, Engwirda, Epe-
ma-Brugman, Van Erp, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, Gual-
thérie van Weezel, Van der Gun, Haas-
Berger, De Hamer, Van der Hek, Hen-
nekam, Hermans, Hermsen, Van Hou-
welingen, Jacobse, Jansen, Joekes, 
Kappeyne van de Coppello, Keja, 
Klein, Kleisterlee, Knol, Koekoek, Kolt-
hoff, Kombrink, Konings, Korte-van 
Hemel, De Korte, Kosto, Krouwel-
Vlam, De Kwaadsteniet, Lambers-Hac-
quebard, Langedijk-de Jong, Lansink, 
Lauxtermann, Van Leijenhorst, Van 
der Linden, Lubbers, Meijer, Mertens, 
Molleman, Moor, Van Muiden, Mül-
ler-van Ast, Nijhof, Nijpels, Noten-
boom, Nypels, Poppe, Portheine, 
Pronk, Rienks, Rietkerk, Roels, Roet-
hof, Van Rooijen, Van Rossum, Salo-
mons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schakel, Scherpenhuizen, Scholten, 
Van der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Van der Stoel, Stoffelen, Terlouw, Van 
Thijn, Tripels, Den Uyl, Vellenga, Ver-
brugh, Verkerk-Terpstra, Vondeling, 
Voogd, De Voogd, Voortman, De Vries, 
Vrijlandt-Krijnen, Waalkens, Walt-
mans, Weijers, Wessel-Tuinstra, Wis-
selink, Wolff, Wöltgens, Worrell, 
Wuthrich-van der Vlist, Zeevalking en 
Van Zeil, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Wiegel, Vice-Minister-President, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken, De 
Ruiter, Minister van Justitie, Pais, Mi-
nister van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Andriessen, Ministervan Finan-

ciën, Scholten, Minister van Defensie, 
Beelaerts van Blokland, Ministervan 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Tui jnman, Minister van Verkeer 
en Waterstaat, Van Aardenne, Minister 
van Economische Zaken, Van der Stee, 
Minister van Landbouw en Visserij, AI-
beda, Minister van Sociale Zaken, me-
vrouw Gardeniers-Berendsen, Minis-
ter van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, de heren Ginjaar, 
Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne, De Koning, Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Peijnen-
burg. Minister voor Wetenschapsbe-
leid, Van der Mei, Staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken, mevrouw Haars, 
Staatssecretaris van Justitie, de heren 
Koning, Staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, Hermes, Staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, De Jong, Staatssecretaris van On-
derwijs en Wetenschappen, Noote-
boom, Staatssecretaris van Finan-
ciën, Van Lent, Staatssecretaris van 
Defensie, Van Eekelen, Staatssecre-
taris van Defensie, Brokx, Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, mevrouw Smit-Kroes, 
Staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat, de heren Hazekamp, Staats-
secretaris van Economische Zaken, 
Beyen, Staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, De Graaf, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken, mevrouw Kraaije-
veld-Wouters, Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de heer Wallis de Vries, Staats-
secretaris van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, en mevrouw 
Veder-Smit, Staatssecretaris van 
Volksgezondheiden Milieuhygiëne. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 
wijze van behandeling. Als aan het ein-
de van de vergadering daartegen geen 
bezwaren zijn ingekomen, neem ik 
aan, dat de Kamer zich met de voor-
stellen heeft verenigd. 

Ik bepaal dat de openbare vergade-
ring van de vaste Commissies voor 
Buitenlandse Zaken en voor Defensie 
over het NAVO-gedeelte uit de begro-
tingen van hoofdstuk V (Buitenlandse 

Zaken) en hoofdstuk X (Defensie) en 
over de bijlage 'De Kernbewapening' 
van de memorie van toelichting van 
hoofdstuk X (Defensie) zal worden ge-
houden op vrijdag 15 december 1978, 
van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur. 

Ik deel mee, dat, op verzoek van de 
indieners, de volgende moties van de 
lijst van werkzaamheden worden afge-
voerd: 

de motie-Nypels c.s. over een offi-
ciële wettelijke regeling van de milieu-
effectrapportering (13 130, nr. 51); 

de motie-Stoffelen en Vellenga inza-
ke waarborgen voor de uitoefening 
van passief kiesrecht (14800, hoofd-
stuk VII, nr. 16). 

Ik stel voor bij de behandeling van 
hoofdstuk XVII (het deel Volksgezond-
heid) tevens aan de orde te stellen: 

de gewijzigde motie-Haas-Berger 
c.s. over bestrijding van tandcariës bij 
de jeugd (12 738, nr. 25); 

de motie-Ginjaar-Maas c.s. over het 
vragen van advies met betrekking tot 
de gezondheidsvoorlichting en -op-
voeding(14 100, hoofdstuk XVII, nr. 
16). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor bij de 
behandeling van hoofdstuk XVII (het 
deel Milieuhygiëne) tevens aan de or-
de te stellen: 

de motie-Lambers-Hacquebard c.s. 
over het integraal overbrengen van al-
le regelingen betreffende de geluid-
hinder naar de Wet geluidhinder 
(13 639, nr. 67). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor bij de 
behandeling van hoofdstuk VI (Justi-
tie), met uitzondering van de afdeling 
Politie, mede aan de orde te stellen: 

de motie-Geurtsen c.s. over het niet 
vervolgen van ongeklede recreanten 
opstandgedeelten (13 100, hoofdstuk 
VI, nr. 16); 

de motie-Nijpels c.s. over verbre-
ding van commissies van toezicht ex 
artikel 8 van de Gevangenismaatregel 
(14 102, nr. 7). 

Daartoe wordt besloten. 
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Voorzitter 
De Voorzitter: Ik stel voor na de eerste 
termijn van de Kamer over het rege-
ringsstandpunt met betrekking tot de 
aanlanding van vloeibaar aardgas in 
Nederland (14 626) te behandelen het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet 
openbaar lichaam Rijnmond (13 229). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ten slotte stel ik nader 
voor de onderdelen Exportproblema-
tiek en Buitenlandse economische be-
trekkingen van hoofdstuk XIII (Depar-
tement van Economische Zaken) te 
stellen in handen van de vaste Com-
missie voor de Handelspolitiek. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De voor 6 november 
a.s. vastgestelde openbare commis-
sievergadering over deze onderwer-
pen zal dus een vergadering zijn van 
de vaste Commissie voor de Handels-
politiek. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

Bestek'81(15 081); 
politieke en financiële beschouwin-

gen over de rijksbegroting voor het 
jaar 1979 (15 300) en de hierbij voorge-
stelde moties. 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President, die 
ik evenals zijn collega's dankzeg voor 
de beantwoording, heeft gisteren een 
te waarderen poging gedaan om de 
grondstell ing van mijn betoog te be-
stri jden. Zij houdt in, dat het tot stand 
brengen van volledige werkgelegen-
heid onder de nu veranderde econo-
mische omstandigheden in de wereld 
- met name onder de voorwaarde van 
een beperking van de economische 
groei - een nogal fundamenteel ande-
re aanpak van het economisch beleid 
vraagt. 

De Minister-President heeft mijn be-
toog bestreden door te wijzen op de 
gebleven vitaliteit van de marktsector, 
met name verwijzend naar de creatie 
van arbeidsplaatsen in de VS, en op de 
waarschijnli jkheid - in zijn ogen - dat 
de technologische ontwikkeling niet 
alleen arbeidsplaatsen vernietigt, 
maar ook nieuwe tot stand kan bren-
gen. 

Vervolgens heeft hij zijn ongeloof 
betuigd in de bereidheid in de samen-
leving, te komen tot een verder gaan-
de inkomensmatiging voor de werken-

den. Er zijn - zo mag ik, meen ik, op 
een faire wijze zijn betoog op dit punt 
samenvatten - grenzen aan een be-
roep op de solidariteit. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind de 
bestrijding die de Minister-President 
heeft gegeven allerminst overtuigend, 
maar ik wi l eerst een misverstand uit 
de weg ruimen. Het is niet zo - als men 
dit zegt, wordt een karikatuur gemaakt 
van hetgeen ik heb gezegd - dat wi j de 
marktsector afschrijven. 

Het tegendeel is het geval. In het al-
ternatieve beleidsplan, dat mijn fractie 
op tafel heeft gelegd, worden op mid-
dellange termijn naar de berekeningen 
van het Centraal Planbureau ten min-
ste evenveel nieuwe arbeidsplaatsen 
in de marktsector tot stand gebracht 
als in het regeringsbeleid. Dat is echter 
niet toereikend. Daarnaast wordt het 
beleid bewust gericht op een expansie 
van de marktsector en een stelselmati-
ge verdeling van arbeid. Er is geen ver-
schil in waardering van de wenselijk-
heid van een gezonde marktsector. Het 
verschil ligt dieper. Het gaat erom dat 
een herstel van de groei, zoals wi j die 
in de decennia na de wereldoorlog 
hebben gekend, niet mogelijk en niet 
wenselijk is. 

Het is mij opgevallen, dat de Minis-
ter-President op geen enkele wijze 
heeft gereageerd op hetgeen ik heb 
betoogd over de grenzen van de groei, 
met name de sociale grenzen, die aan 
die groei te stellen zijn. Wij moeten die 
wil len stellen. Er is fundamentele 
schaarste, wij moeten niet zonder 
meer nieuwe produkt-generaties, voor 
consumptie bestemd, aanvaarden. 

Wij moeten weigeren een economi-
sche groei te aanvaarden die, naar de 
ervaring heeft geleerd, ten koste gaat 
van welvaartsgroei in de ontwikke-
lingslanden. Op dat centrale element 
in mijn betoog heb ik geen enkele re-
actie gehad. Het gaat daarbij met na-
me om een overwinning van het stre-
ven naar voortgezette materiële voor-
uitgang, wat dan wel wordt samenge-
vat als de heroriëntering van de sa-
menleving op een nieuwe levensstijl. 
Behoudens het begrip 'soberheid' -
maar dat is een ander begrip - heb ik 
daarover niets gehoord van de Minis-
ter-President. 

De heer Albeda, die kennelijk veel 
leest, heeft het begrip 'participatieve 
maatschappij' gelanceerd. Ik denk, dat 
ik niet ver mis ben, als ik veronderstel, 
dat hij die term heeft ontleend aan de 
doelstelling, die de Wereldraad van 
Kerken voor de conferentie van vol-
gend jaar heeft geformuleerd, name-
lijk 'Towards a sustainable and partici-
patory society'. Het is een afschuwelijk 

begrip, maar het betekent: Naar een 
houdbare samenleving, waarin bur-
gers in alle geledingen deel hebben 
aan beleidsvoorbereiding en besluit-
vorming. Het gaat niet alleen om die 
participatieve maatschappij. Het zou 
wel toeval zijn, als de heer Albeda het 
hierbij zou laten. Het gaat om een 
houdbare samenleving. 

De grenzen van en de voorwaarden 
tot die houdbaarheid zijn in de voorbe-
reidende stukken zeer helder gefor-
muleerd. Voorrang moet worden ge-
geven aan voedselproduktie ter be-
strijding van de honger. Het behoud 
van de ecosfeer stelt grenzen aan in-
dustriële produktie en de wijze van sa-
menleving. Er is een fundamentele 
schaarste aan grondstoffen en ener-
gie. 

De gelijkheid met de derde wereld 
stelt sociale grenzen aan de groei. 
Voor de Minister-President is dit een 
vreemde, onbekende wereld. Dit is des 
te merkwaardiger, als men bedenkt, 
dat de man, die dit in de afgelopen ja-
ren met veel overtuigingskracht naar 
voren heeft gebracht, Goudzwaard 
heet - Kapitalisme en vooruitgang - , 
ook bekend als een belangrijke formu-
lant van het CDA-verkiezingsprogram-
ma. 

De Minister-President heeft drie uur 
lang staan te bewijzen, dat die wereld 
hem vreemd is. Hij besluit zijn betoog 
met een aanhaling van de titel van dat 
CDA-program van Goudzwaard. Je 
moet maar durven, denk ik dan. 

Ik kies niet voor de nulgroei. Er is 
sprake van een duidelijk verschil met 
mevrouw Beckers. Als zij voor de tele-
visie verklaart, dat ik van hetzelfde 
groeibegrip uitga als het CDA of de Re-
gering, dan is dat niet juist. Er is wel 
verschil met de PPR. Ik kies voor selec-
tieve en beperkte groei, die voldoet 
aan de door mij eerder geformuleerde 
maatstaven. Dit was de benaderings-
wijze van het vorige kabinet. Ik heb er-
op gewezen, dat het niet toevallig is, 
dat het vorige kabinet tegelijk bij de 
Kamer kwam met een nota over bezui-
nigingen: 'Collectieve voorzieningen 
en werkgelegenheid' en de nota 'Se-
lectieve groei'. Bij een voortzetting van 
het beleid van het vorige kabinet had 
het in de rede gelegen, dat dit kabinet 
was gekomen met een aanvulling, cor-
rectie, uitwerking van de beginselen 
van vermaatschappelijking van de pro-
duktie, die in die nota 'Selectieve 
groei', met alle gebreken, zijn neerge-
legd. 

Dat is niet gebeurd. Integendeel, op 
Economische Zaken zijn de bordjes 
duidelijk verhangen. Daar heerst nu de 
filosofie van een naar mijn smaak nog-
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Den Uyl 
al ouderwets liberalisme. De Minister 
van Economische Zaken heeft het in 
zijn memorie van toelichting over: Het 
tot stand brengen van de door mij be-
pleite structuurvernieuwing van onze 
economie moet op marktconforme 
wijze gebeuren wi l zij succes hebben. 
'Geen enkele andere economische or-
de garandeert immers een meer inten-
sieve aanwending van menselijke cre-
ativiteit. In het algemeen ligt de taak 
van de overheid in het creëren van een 
kader waarin het marktmechanisme 
zich harmonisch ontwikkelt en waarin 
maatschappelijk ongewenste nevenef-
fecten worden voorkomen'. 

Ik doe de Minister onrecht, als ik zou 
zeggen, dat dit de nachtwakersstaat is. 
Dat is het niet. Maar het is heel duide-
lijk een optie, volstrekt afwijkend van 
en fundamenteel tegengesteld aan de 
Nota selectieve groei, voor het markt-
mechanisme en voor een beperking 
van de overheidstaak tot het tot stand 
brengen van marktconforme verhou-
dingen. 

De Nota selectieve groei is de begin-
selkeus voor een andere maatschap-
pelijke ordening. Het hele facettenbe-
leid, te voeren door de overheid, is de 
inplanting binnen de bestaande orde 
van een aan maatschappelijke normen 
te toetsen economisch handelen. Dat 
wordt prijsgegeven. 

Het gaat niet om kleine koersver-
schillen; hier wordt fundamenteel ge-
broken met een beleid. Dat blijkt dan 
ook uit het hele betoog van de Minister 
van Economische Zaken. Het was een 
helder betoog, daarover geen enkele 
klacht, maar juist zo helder omdat het 
zo duidelijk een heel ander betoog is 
dan zou voortvloeien uit de Nota selec-
tieve groei. 

Beperking van steun aan individuele 
bedrijven. Maar dat gebeurt nog voor-
dat een echt sectorstructuurbeleid tot 
ontwikkeling is gekomen. De Minister 
spreekt over een studie betreffende 
een wet op het sectorstructuurbeleid. 
Hij spreekt niet over een verplichting 
tot informatieverstrekking en over een 
verplichte melding van investeringen. 

Ik heb ernaar gevraagd in eerste in-
stantie en gewezen op het CDA-rap-
port, waarin dat wordt gevraagd. Er is 
geen verplichting van ondernemingen 
om deel te nemen in herstructurering. 
Het is heel duidelijk, dat de regio ge-
troffen wordt door het huidige beleid, 
alleen al door de vergaande beperking 
van steun aan individuele bedrijven in 
moeili jkheden, waarvan er vele in de 
zwakke regio's zijn gevestigd. Veel te 
veel, helaas. 

Het arbeidsplaatsencriterium is een 
weerbarstige materie, wordt door het 
kabinet gezegd. Ja, iets zou niet weer-
barstig zijn voor dit kabinet. Het komt 
er voorlopig niet, dat is duidelijk ge-
worden. 

De tweede fase van de WIR met in-
gang van 1 januari is onzeker gewor-
den. 

Ons voorstel, evenals dat van D'66, 
om de aanbevelingen van de stuur-
groep Nationaal Isolatieplan integraal 
te volgen, vraagt f 225 miljoen extra. 
Wij stellen heel concreet voor, juist 
ook met het oog op het arbeidsplaat-
seneffect, dat in mindering te brengen 
op de globale WIR-premies. Dat is af-
gewezen. 

Over de kwartaire sector wordt niet 
gerept. Dat is duidelijk in strijd met het 
rapport van de economische deskun-
digen en met een - zeker: beperkt, be-
scheiden, maar duidelijk geformuleer-
de - aanbeveling in het SER-advies. De 
SER is duidelijk meer openstaand voor 
het nieuwe beleid dan het kabinet gis-
teren heeft gedemonstreerd. 

Betekent dit, dat ik alles verwacht 
van wetgeving? Nee. Maar er is sprake 
van een valse tegenstelling, als de 
heer Aantjes zegt: mentaliteit is veel 
belangrijker dan wetgeving. Daarmee 
is tientallen jaren lang de totstandko-
ming van sociale-zekerheidswetgeving 
tegengehouden. Het is een valse te-
genstelling. Natuurlijk is het niettoe-
vall ig, dat de heer Van Agt zo gretig in-
haakte op die naar mijn mening on-
juiste uitspraak van de heer Aantjes. 

Wij hebben in de loop van tientallen 
jaren voor de mensen die niet werken 
of niet meer kunnen werken of tijdelijk 
niet werken een geheel van sociale 
wetten tot stand gebracht om hun 
rechten te geven, om hen te bescher-
men. Wie de tekenen des tijds verstaat 
- en mijn excuus als dat wat zwaar-
wichtig klinkt - begrijpt dat het werken 
en het recht op werken nu toe zijn aan 
stelselmatige wetgeving. 

Ik heb geprobeerd dat aan te geven. 
Ik heb gevraagd naar de voorbereiding 
van een wet op de deeltijdarbeid, want 
ik voorspel dat die deeltijdarbeid er 
niet komt op een geordende wijze zon-
der wetgevende leiding. Wij hebben 
de WIR afgezwakt. Er ligt nog de ar-
beidsomstandighedenwet van het vo-
rige kabinet. Die moet nog behandeld 
worden. Ik vind dat arbeidsplaatsen-
en planningsovereenkomsten een 
wettelijke grondslag behoeven. 

Ik vind dat de regionale ontwikke-
lingsmaatschappijen een wettelijke 
grondslag behoeven, niet omdat ik al-
les verwacht van wetgeving, maar wel 
omdat het vaststaat dat het tot stand 

brengen van volledige werkgelegen-
heid - dat vraagt heel wat meer dan 
die netto honderduizend arbeids-
plaatsen, waarover de heer Van Aar-
denne gisteren sprak - vraagt om een 
gecoördineerde inspanning, wetge-
vend en richtinggevend. Er is echter 
op dit ogenblik geen sprake van. Dat is 
ook een politieke keus die naar mijn 
oordeel door het kabinet wordt ont-
gaan of niet wordt gezien. 

Ik krijg het verwijt dat ik met veel 
stelligheid deze zaken zou beweren, 
waar behoedzaamheid is geboden en 
om de Minister-President te citeren: 
Zolang niet is komen vast te staan dat 
samenhangen waarmee wi j vertrouwd 
zijn in het verleden, definitief tot het 
verleden behoren moet men het beleid 
niet veranderen. Dit is een schoolvoor-
beeld van conventionele wijsheid. Wie 
het oude beleid voortzet, behoeft geen 
motivering of rechtvaardiging; wie het 
veranderen w i l , moet maar met de 
stukken op tafel komen. 

Ik heb geprobeerd die stukken op ta-
fel te leggen. Ik heb gemist een zakelij 
ke bestrijding daarvan en ik stel het ka-
binet derhalve in gebreke. Het ziet en 
onderkent niet wat er aan de hand is. 

Dat blijkt natuurlijk heel sterk bij het 
kernbegrip, waarmee wi j in de komen-
de jaren te maken zullen hebben. Dat 
is namelijk de inkomensverdeling. 
Voor het tot stand brengen van volle-
dige werkgelegenheid is inkomensbe-
leid het scharnier. Het gaat niet om 
een verschil in taxatie, het gaat om een 
verschil in beginsel. Het gaat om de 
onderkenning dat men niet kan praten 
over minder groei en een nullijn voor 
vele jaren zonder dat ingrijpende ver-
anderingen in de inkomensverhoudin-
gen worden aangebracht en verschil-
len worden verkleind. 

Ik vind dat Bestek '81 fundamenteel 
te kort schiet in de notie ter zake. Ik heb 
zelf gesproken over een nullijn vóór de 
verkiezingen en bij het opstellen van 
een memorandum tijdens de kabinets-
formatie. 

Men kan en mag dit niet uitspreken 
zonder dat te stellen in het raam van 
ingrijpende veranderingen in de inko-
mensverhoudingen. Daarom heb ik, 
ook al tijdens het vorige kabinet, ge-
sproken over tientallen jaren, over de 
nulli jn voor de modalen, buitenge-
woon geringe verhoging voor de laag-
ste inkomens, teruggang voor de hoge 
inkomens. Daarom heb ik gesproken 
van een teruggang van een half pro-
cent even boven modaal tot vier pro-
cent reëel bij de inkomens van een ton. 
Daar is niets van terug te vinden in Be-
stek'81. 
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Men kan zeggen dat er toch iets in-
zit: min een half procent voor de vier-
maal modaal en misschien nog één 
procent voor de minimumlonen, alle-
maal rekening houdend met de inge-
wikkeldheden van inclusief-exclusief. 
Het is ontoereikend en een beleid dat 
meent met dat instrument, op die wi j-
ze gehanteerd, effect te kunnen sorte-
ren, is tot mislukken gedoemd. Dat kan 
niet de overtuigingskracht oproepen 
die nodig zal zijn om - daarover is 
geen verschil van mening - de zware 
operatie te volbrengen, ten einde bij 
mindere groei toch volledige en vol-
waardige werkgelegenheid tot stand 
te brengen. 

Nogmaals gezegd, ik vind dat wat 
het kabinet doet met de sociale mini-
ma ontoelaatbaar is. De Minister-Presi-
dent zegt: Wi j doen eigenlijk hetzelfde 
als het vorige kabinet. Ik heb zelden zo 
vaak het vorige kabinet horen noemen 
als gisteren, behalve misschien in mijn 
dromen. De een na de ander had het 
over het vorige kabinet, dat van alles 
moest legitimeren. Het was perma-
nent aanwezig, meer dan zelfs ik nuttig 
en nodig acht. 

Er was echter iets anders aan de or-
de. Het vorige kabinet heeft een duide-
lijke uitspraak gedaan over de sociale 
voorzieningen. Het heeft afwegend ge-
zegd: Er is reden voor opschoning. Die 
opschoning is ook in het programma 
van het vorige kabinet opgenomen ge-
weest. Dat is het wegwerken van een 
systeemfout, de regelingsloonindex zo 
te corrigeren voor mutaties en pre-
mies die niet ten laste komen van on-
derscheidene uitkeringen. Dat is niet 
het argument dat wordt gebruikt door 
het kabinet. 

Het zou ook helemaal niet uitkomen 
op kortingen van 1 % op de sociale 
uitkeringen als nu voorgesteld. Het ka-
binet beroept zich op het kiezen van 
een ander minimuminkomen dan het 
doorsnee-inkomen om te komen tot 
zijn verlagingen. Het beroept zich op 
de verwervingskosten. 

Ik heb daartegen gisteren mijn be-
zwaren per interruptie geformuleerd. 
Mijn fractie was en is voorstander van 
opschoning van verschillen in zich ont-
wikkelende premiedruk. Het is vóór 
een echte netto-nettokoppeling. Te-
gen maatregelen met terugwerkende 
kracht en tegen het nemen van een 
maatregel van tweemaal een half pro-
cent per jaar korten op sociale uitkerin-
gen, als het kabinet niet bij machte is 
om met wetgevende voorstellen te ko-
men, die motiveren, hoe men een in-
dexeringsmechanisme zou kunnen of 
moeten zuiveren. 

Op deze manier wordt er in feite ont-
koppeld en wordt er gehandeld in 
strijd met wat er in het debat over de 
Regeringsverklaring op tafel is gelegd. 
Ik liet mijn twijfel daarover al blijken 
door de indiening van de bekende mo-
tie. 

Ik acht het uit een oogpunt van be-
leid met betrekking tot de mensen met 
minimuminkomens - gehuwd: netto 
f 16.000 tot f 17.000; ongehuwd: netto 
f 11.000 tot f 12.000 - niet toelaatbaar, 
dat het kabinet nog geen motivering 
weet te geven en onzeker is over het 
resultaat. Misschien moet er later 
weer worden teruggegeven, maar 
niettemin wordt er gesteld, dat er per 1 
januari zal worden gekort met een half 
procent, óók op de sociale minima. 

Ook in de bouw is er een verdelings-
vraagstuk aan de orde. In het alterna-
tieve beleidsplan stellen wi j voor, een 
groter aantal woningen te bouwen. Dit 
is niet de hoofdzaak; het gaat vooral 
om een andere verdeling. Het vermin-
deren van het aandeel van de sociale 
woningbouw vormt een schijnbezuini-
ging ten koste van de zeer velen, die 
op de sociale woningbouw zijn aange-
wezen. 

De argumenten van de Min is ter -
vorige jaren is het uitgiftebeleid niet 
gerealiseerd; er zijn moeilijkheden 
rond de bestemmingsplannen; er zijn 
tekorten aan geschoolde bouwvakkers 
- kan ik niet aanvaarden. Ik heb er al 
op gewezen dat, als men het aantal 
woningen in de vrije sector vergroot 
met 13.000, men zich niet kan beroepen 
op een tekort aan bouwvakkers. Ik 
vraag hierover een uitspraak van de Ka-
mer, mijnheer de Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Den Uyl 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
'81 ; 

overwegende, dat de voor de woning-
bouw ter beschikking staande finan-
cieringsmiddelen en bouwcapaciteit 
beperkt van omvang zijn; 

voorts overwegende, dat uit sociaal 
oogpunt de bouw van woningen in de 
sociale sector prioriteit dient te heb-
ben; 

verzoekt de Regering, maatregelen te 
nemen die ertoe leiden dat binnen het 
totale bouwvolume van het voorge-
stelde woningbouwprogramma t/m 
1981 meer woningen in de sociale sec-
tor in aanbouw kunnen worden geno-
men, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 9 (15081). 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De opmerkingen over de 
huren, gemaakt door het kabinet, acht 
ik zwak. Het gaat niet alleen om de 
bouwkosten, maar ook om de algeme-
ne prijsontwikkeling. Ik heb gepleit 
voor duidelijkheid hierover vóór het 
arbeidsvoorwaardenoverleg begint. 
Mijn fractie heeft een alternatief 
beleidsplan voor het volgende jaar in-
gediend, waarin een huurverhoging 
van 5% wordt aangegeven. Ik heb al 
gememoreerd, dat de heer Lubbers 
6% noemde in de uitzending van 'De 
Rooie Haan' van afgelopen zaterdag. 

Ik vraag hierover geen uitspraak van 
de Kamer; ik wi l deze zo belangrijke 
zaak voor het verder terugdringen van 
de inflatie niet in gevaar brengen. Er 
mag echter geen misverstand over be-
staan dat, als het kabinet niet snel 
komt met een voorstel om de huurver-
hoging terug te brengen tot 5%, zulks 
gelet op de ontwikkelingen van de 
bouwkosten en het algemene prijspeil, 
het kabinet verzuimt om de nog over-
gebleven mogelijkheden aan te gri j-
pen, die positief kunnen werken op het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Wat de Minister-President stelde 
over het onderwijs kon ik in zoverre 
waarderen, dat ik daarin de wat agres-
sieve geest van de Minister van Onder-
wijs kon proeven. Ik kan dat erg goed 
hebben. De Minister-President zei, dat 
in de afgelopen periode het emancipa-
tiebeleid een vergeten hoofdstuk is ge-
weest in het onderwijsbeleid. Hoe kan 
hij die uitspraak rijmen met de zinsne-
de in de memorie van toelichting, be-
horend bij de onderwijsbegroting, die 
als volgt luidt: 

'In vorige kabinetsperioden zijn al 
verschillende structurele processen 
op gang gebracht, die vooral de verbe-
tering van de beroepsopleiding van 
meisjes tot doel hadden.'? 

Ter illustratie van het citaat wordt 
een achttal beleidsmaatregelen ge-
noemd die vrijwel alle door het vorige 
kabinet zijn geïnitieerd, respectievelijk 
geëffectueerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn veel 
meer verdelingsaspecten gemoeid 
met Bestek '81 dan ik heel kort aan-
duid. De bezuinigingen ten laste van 
het voor de werkende jongeren uitge-
trokken bedrag van f 100 min. zou ik 
kunnen noemen. Het gaat mij niet al-
leen om de leerplicht voor 17-jarigen. 
Daarbij valt best een ander beleid te 
voeren. Het schrappen van de voor 
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Het begin van de tweede ronde bij de algemene beschouwingen. Achter de katheder de heer Den Uvl 

werkende jongeren uitgetrokken f 100 
min. is een teken van een voorbijgaan 
aan en een ombuigen van het beleid 
van Van Kemenade - ik spreek het 
maareen keer uit— dat als hoogste pri-
oriteit had het toevoeren van extra 
middelen ten behoeve van kinderen in 
achterstandsituaties, inclusief de edu-
catie van volwassenen. 

Wij menen dat het beleid waarop 
Bestek'81 insteekt wordt gekenmerkt 
door een onrechtvaardige verdeling 
van de lasten. Het onderkent onvol-
doende dat nieuwe instrumenten no-
dig zijn om volledige werkgelegenheid 
te bewerkstelligen bij een geringere 
groei. Het maakt onvoldoende ernst 
met de verdeling van beschikbaar 
werk. Het gaat voorbij aan de onver-
mijdelijkheid en de maatschappelijke 
noodzaak meer arbeidsplaatsen te 
creëren in de quartaire sector, naast de 
noodzakelijke ontwikkeling en gezond-
making, onder andere door een inno-
vatiebeleid, van de marktsector. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit leidt mij 
ertoe de Kamer over de hoofdzaak van 
Bestek '81 om een uitspraak te vragen. 
Ik wil daarbij één kanttekening maken. 
Naar mijn mening kan het kabinet of 
de Kamer niet insteken op een beleid 

volgens Bestek '81 om vervolgens 
naar de sociale partners te gaan - ik 
voeg er met nadruk aan toe: naar de 
vakbeweg ing -om te zeggen: Hier 
hebben wi j Bestek ' 8 1 ; als jullie nu 
maar inleveren zijn wi j wel tot een 
ruiltje bereid. 

Het kabinet zelf zal moeten kiezen 
voor de uitgangspunten van het ande-
re beleid, die ik heb geformuleerd. Het 
zal zelf, door via verschillende maatre-
gelen te komen tot een terugbuigen 
van de inkomens boven modaal, een 
ander perspectief hebben voor te leg-
gen. Dat is de strekking van de motie 
die ik de eer heb in te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Den Uyl 
en Van der Doef wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
'81 ; 

overwegende, dat het in Bestek '81 
voorgestelde ombuigingsbeleid een 
onrechtvaardige verdeling van lasten 
ten gevolge heeft; 

overwegende, dat in de plannen van 
het Kabinet voor het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen de nadruk te 
eenzijdig ligt op het herstel van rende-
menten in de particuliere sector; 

overwegende, dat een politiek tot her-
stel van de werkgelegenheid alleen 
dan maatschappelijk aanvaardbaar is, 
indien: 

a. een voor de werknemers (in parti-
culier bedrijfsleven en bij de overheid) 
controleerbaar verband bestaat tussen 
hun bijdrage en het scheppen van ar-
beidsplaatsen; 

b. werknemers grotere zeggen-
schap krijgen over die aspecten van 
het ondernemingsbeleid die bepalend 
zijn voor de hoeveelheid en kwaliteit 
van de arbeidsplaatsen; 

c. concrete vorm gegeven wordt 
aan het delen van beschikbaar werk; 

d. de bijdrage van de hogere inko-
mens in overeenstemming is met hun 
grotere draagkracht; 

e. een wettelijk kader wordt gescha-
pen waarin de zeggenschap van de 
vakbonden in herstructureringspro-
cessen is geregeld en ondernemers 
kunnen worden verplicht tot deelname 
aan herstructurering; 
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Vooorzitter 
van oordeel, dat Bestek '81 aan deze 
voorwaarden niet voldoet; 

verzoekt de Regering, Bestek '81 in 
heroverweging te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol 
doende ondersteund. 

Deze motie krijgt nr. 10(15081). 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is een duidelijke relatie 
tussen de aanvaardbaarheid van een 
beleid als nu nodig zou zijn en maat-
schappelijke hervormingen. De Minis-
ter-President heeft daarop kort gere-
ageerd, door te zeggen dat het kabinet 
toch zo ijverig bezig was. Hij heeft toen 
een kleine helft van de nalatenschap 
van het vorige kabinet genoemd: de 
Wet op de ondernemingsraden. Hij 
heeft gewezen op een SER-advies over 
de raden van commissarissen. 

Hij zal zich herinneren dat de Minis-
tervan Sociale Zaken in het debat over 
de ondernemingsraden heeft toegege-
ven dat het gaat om een ongericht ad-
vies dat niet duidelijk aangeeft waar 
positie kiezen thans geboden is. Ook 
heeft hij nog de vermogensaanwasde-
ling genoemd. 

Ik zal er niet diep op ingaan, maar 
wil wel zeggen dat naar mijn oordeel 
de gedachte, èn in zijn uitwerking èn in 
de basis ervan, van het gezamenlijk 
beheer door de werknemers van pro-
duktief vermogen in ondernemingen 
door de beide thans ingediende voor-
stellen wordt ontkracht en verminkt. 

De Minister-President heeft verder 
genoemd de WIR, de raamwet inko-
mensvorming. Nieuw is de beheersing 
van de inkomensontwikkeling in de 
non profitsector. Ik zeg niet dat ik daar 
tegen ben, ik zeg niet dat ik daar voor 
ben, maar het maatschappijhervor-
mende karakter ervan ontgaat mij 
enigszins. Opvallend is dat ontbrak de 
Wet op de stadsvernieuwing, de Post-
bankwet, het voorkeursrecht voor ge-
meenten, de herziening van de Ontei-
geningswet, de vermogenswinstbelas-
t ing; het ontbreekt niet aan tam-tam, 
maar het kabinet meent maatschappe-
lijke hervormingen af te kunnen doen 
met een fluitje van een cent. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! De geachte afgevaardigde sprak 
over de ontwikkeling van de inkomens 
in de non profitsector en zei toen: Ik 
zeg niet dat ik ervoor ben, ik zeg niet 
dat ik ertegen ben.... Wil de oppositie-
leider ook eens kiezen! 

De heer Den Uyl (PvdA): Neen, mijn-
heer de Voorzitter, bij een inkomens-
beleid dat alle categorieën zou omvat-
ten - dus ook de vrije beroepen en de 
zelfstandigen - zal men met mij geen 
last hebben met wetgevende maatre-
gelen die ook de werknemers in de 
non profitsector onder een wettelijk re-
giem zouden brengen. Als ik echter 
zeg dat ik dat eerst wil bekijken, dan 
zeg ik dat, omdat ik een ontwikkeling 
zie naar een inkomensbeleid door dit 
kabinet, waarbij ik ernstige twijfel heb 
of inderdaad de zaak daar wordt aan-
gepakt waar het het hardste nodig is. 

Mijnheer de Voorzitter! Een enkele 
opmerking over het buitenlands beleid 
die ik moet maken in afwezigheid van 
de Minister van Buitenlandse Zaken. 
Gisteren heb ik in de NRC gelezen dat 
hij onderweg is om een oude traditie 
te herstellen en daar moet men altijd 
de kans voor geven. Hetgeen de Minis-
ter-President heeft gezegd over de ver-
mindering van de rol van de kernwa-
pens heb ik als buitengewoon teleur-
stellend ervaren. Tekort aan tijd laat 
niet toe dat ik dat uitvoerig toelicht. 

Nogmaals wil ik wijzen op verschil-
lende citaten uit de memorie van toe-
lichting van de begroting van Defensie 
die naar mijn oordeel de conclusie mo-
tiveren dat het beleid dat dit kabinet, in 
het bijzonder uiteraard de Minister van 
Defensie, zich voorstelt op dat punt te 
voeren niet leidt tot de vermindering 
van het aandeel van de kernwapens in 
de bewapening. De wijze van besluit-
vorming over de LANCE is daar een 
sprekend voorbeeld van geweest, 
evenzeer als de toen gebezigde argu-
menten. 

Met hetgeen in de memorie van toe-
lichting naar voren is gebracht en met 
hetgeen door de Minister-President 
gisteren in zijn betoog is bevestigd -
hij was zeer welsprekend over de bete-
kenis van de NAVO en ik heb begrepen 
dat dit in het bijzonder opvoedend 
voor de heer Aantjes was bedoeld -
wordt niet een beleid aangegeven dat 
initiatieven vraagt en dat risico's 
neemt, die kunnen leiden tot ver-
mindering van de rol van de kernwa-
pens in het totaal van de bewapening. 
Uiteraard zullen wij op deze aangele-
genheid uitgebreid terugkomen in de 
aangekondigde OCV van december. 

De Minister-President heeft mij in 
zijn uiteenzetting over het buitenlands 
beleid geen moment het gevoel kun-
nen ontnemen dat de bereidheid en de 
wi l om initiatieven te nemen onvol-
doende aanwezig is. De voorbeelden 
zijn talrijk; niets over een wat ik heb 

genoemd openbrekende politiek ten 
aanzien van het Oostblok, zelfs geen 
reactie op het bevriezingsavontuur van 
Wiegel, niets over de noodzaak om de 
onderzoekcommissie van de VN inza-
ke Chili te laten voortbestaan, en die 
commissie wordt thans bedreigd, 
geen woord over Nigaragua ten aan-
zien waarvan ik heb gevraagd om eni-
ge betuiging van solidariteit met en 
om steun aan de strijd van een volk te-
gen een niets ontziende wrede dicta-
tuur. Er is geen stelling genomen 
tegenover de plutoniumeconomie in 
Europa. 

Ik voel mij verplicht, thans de kwes-
tie Zuid-Afrika aan de orde te stellen. 
De Minister-President noemde het be-
leid op dit terrein consequent. Dat is 
het niet. Het is gerommel geweest. Er 
moest een persverklaring van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken aan te 
pas komen om her en der gedane, el-
kaar tegensprekende uitlatingen van 
de Minister rechtte zetten. 

Nu doet de Minister-President het 
weer voorkomen, alsof het beleid van 
dit kabinet wezenlijk hetzelfde is als 
dat van het vorige. Het is anders. Op 
29 november van het vorig jaar, toen 
de verharding van de Zuidafrikaanse 
politiek zo dramatisch werd gesymbo-
liseerd door de dood van Steve Biko, 
schreef het vorige kabinet in een brief 
aan de Kamer: 

'De Regering zal in VN-kader blijk 
geven van haar overtuiging dat in de 
thans ontstane situatie aan economi-
sche dwangmaatregelen ten opzichte 
van Zuid-Afrika niet te ontkomen valt, 
zij het dan ook dat deze, om doel-
treffend te zijn, door de Veiligheids-
raad dienen te worden getroffen.'. 

Dat laatste spreekt uiteraard van-
zelf. De essentie is dat het vorige kabi-
net verleden jaar in een brief aan de 
Kamer duidelijk heeft uitgesproken dat 
niet langer gewacht kon worden en dat 
het ogenblik aangebroken was om te 
ijveren voor het tot stand brengen van 
economische dwangmaatregelen. Dat 
is ook opgenomen in het regeerak-
koord van PvdA, CDA en D'66. Wat 
zegt nu het kabinet bij monde van de 
Minister-President? Hij zegt: 

'De Regering heeft in New York bij 
monde van de Minister van Buiten-
landse Zaken verklaard dat bij het uit-
blijven van een wijziging van het apart-
heidsbeleid verhoogde druk in de 
vorm van economische sancties on-
vermijdelijk zou zijn.'. 

Dat is iets wezenlijk anders. De stel-
ling van dit kabinet is dat bij het uitblij-
ven van een wijziging in het apart-
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Den Uyl 

heidsbeleid verhoogde druk in de 
vorm van economische sancties on-
vermijdelijk zou zijn. Het kabinet is niet 
bereid, de conclusie te trekken dat er 
geen andere weg rest in de situatie zo-
als die zich heeft ontwikkeld. Deze con-
clusie werd door het vorige kabinet in 
november van het vorig jaar wel ge-
trokken. Thans moet worden geijverd 
voor de toepassing van economische 
sancties. 

De Minister-President stelt als voor-
waarde: wanneer een wijziging in het 
apartheidsbeleid uitblijft. Hoe moet ik 
mij dat echter voorstellen? De Minis-
ter-President heeft gezegd dat Neder-
land zal meedoen wanneer tot sancties 
wordt besloten. Nederland moet ech-
ter het voortouw nemen. Dat wi l het 
kabinet niet. Het vorig kabinet wilde 
dat wel. Ik vind dat de Kamer de lijn 
van het vorig kabinet moet vasthou-
den. Daarover wil ik een uitspraak van 
de Kamervragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Den Uyl 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

overwegende, dat verhoging van de 
druk op Zuid-Afrika, teneinde wijzigin-
gen van het apartheidsbeleid te be-
werkstelligen, noodzakelijk is; 

verzoekt de Regering, blijk te geven 
van haar overtuiging dat thans aan 
economische dwangmaatregelen ten 
opzichte van Zuid-Afrika niet te ontko-
men valt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 10 (15300, Mil j . 
nota). 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil nog enkele slotop-
merkingen maken die betrekking heb-
ben op de aard van de in dit debat te 
nemen beslissingen. De beantwoor-
ding van de zijde van het kabinet heeft 
zich gisteren vooral gekenmerkt door 
het afwijzen van wijzigingsvoorstellen, 
zoals die door de Kamer naar voren 
zijn gebracht. 

Een uitzondering vormden de voor-
stellen van de kant van de VVD-fractie, 
maar dat kan ik die fractie allerminst 
kwalijk nemen, want zij heeft geen be-
hoefte aan wijziging van Bestek '81. 
Dat die afwijzing voorstellen van de zij-
de van de oppositie betrof, past tot op 
zekere hoogte in het normale verkeer 
tussen Regering en oppositie. 

Men mag best kritiek hebben op het 
alternatieve beleid voor 1979, zoals dit 
door mijn fractie aan de Kamer is voor-
gelegd. Dit beleid heeft de wezenlijke 
functie om in een ontmoedigende, 
mistroostige ontwikkeling, waarbij het 
kabinet zich neerlegt - ik doel op de toe-
neming van de werkloosheid voor vol-
gend jaar met gemiddeld 10.000 - een 
verandering te brengen. 

Ik vond het zeer typerend dat de 
heer Andriessen, toen de heer Lubbers 
interrumperend vroeg of hij toch niet 
enig element zou kunnen oppikken, 
aangedragen door de oppositie, aan-
gedragen door de heer Lubbers, om 
daarin verandering te brengen, l ietwe-
ten niets te hebben toe te voegen aan 
wat hij gezegd had. Een klassieke for-
mulering, well icht ook typerend voor 
de Ministervan Financiën. 

Opvallend is dat de heer Lubbers 
een redevoering heeft gehouden met 
zeker 15 a 20 suggesties - voorzichtig 
gedaan, met voorbehoud omgeven -
die ook voorkomen in 'Werkgelegen-
heid door solidariteit' en in het alterna-
tieve beleidsplan dat mijn fractie heeft 
ingediend. Niet alle corresponderen, 
er zijn andere suggesties bij, op enkele 
punten gaat de heer Lubbers bepaald 
een andere weg. Maar dit is niet essen-
tieel. Essentieel is dat geconstateerd 
kan worden dat van de zijde van de 
CDA-fractie een betoog is gehouden 
dat inderdaad op hoofd- en bijzaken 
duidelijk tendeert naar een afwijzing 
van Bestek'81. 

Maar, mijnheer de Voorzitter, wat is 
dit waard? Wat kan dit parlement daar-
mee doen? De werkelijkheid is dat An-
driessen op Financiën zit en Van Aar-
denne op Economische Zaken. Dit 
heeft het CDA zo gewild. Bestek '81 is 
het produkt en de consequentie van 
die wilsverklaring van het CDA. Albeda 
weet natuurlijk dat de zaken er anders 
voorstaan. 

In zijn betoog kon men naar strek-
king en sfeer vele momenten noteren 
die haaks stonden op de betogen die 
hier zijn gehouden door de heren An-
driessen en Van Aardenne. Maar wat 
is het waard? De Minister van Sociale 
Zaken houde mij ten goede: hoe sym-
pathiek de richting waarin zijn betoog 
ging, ook moge zijn, ik heb geen mo-
ment daaruit enige kracht, laat staan 
macht kunnen proeven. 

Ik kan niet anders dan waarnemen 
dat gezichtspunten als die van de heer 
Albeda vri jbli jvend worden medege-
deeld. En, mijnheer de Voorzitter, het 
CDA is verantwoordelijk voor dit kabi-
net, voor Bestek '81 en voor de ver-
keerde keuzen die worden gedaan. 

De Voorzitter: Mag ik u er even op wij-
zen 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik ben in twee 
minuten klaar, mijnheer de Voorzitter. 
U denkt aan de spreektijd van de heer 
Dolman, begrijp ik; dat waardeer ik 
zeer! 

Dat beleid, het klimaat waarop het 
insteekt, het type maatschappij dat het 
kabinet voor ogen staat en dat de heer 
Van Agt in zijn gisteren gehouden be-
toog nog weer zo duidelijk heeft aan-
gegeven (geen oude schoenen weg-
gooien voordat men nieuwe heeft, blij-
ven mikken op de marktsector zolang 
niet afdoende is aangetoond...enfin, 
het is in alle gradaties naar voren ge-
komen) dat beleid is niet rechtte bui-
gen met een wijziginkje hier en een af-
zwakkinkje daar. Het vizier staat ver-
keerd ingesteld. De koers deugt niet. 

De verantwoordelijkheid van het 
CDA hiervoor wordt niet minder als 
men tegen dit beleid sputtert, als men 
tegenstreeft, met verhalen komt dat 
men het wel anders gewild zou heb-
ben. Wij bestrijden dit beleid en de 
regeringspartijen die hiervoor verant-
woordel i jkzi jn. Bovendien kan ik niet 
anders zien (en ik zeg dit in alle rust) 
dan dat een stukje maatschappelijke 
desintegratie het gevolg zal zijn van 
het doorzetten van dit beleid. Daar-
voor zijn het kabinet en de partijen die 
het steunen, verantwoordelijk. 

De Minister-President heeft gisteren 
de oppositie beschuldigd in vrij forse 
termen. Ik heb daar maar één bezwaar 
tegen. Ik had het, als de Minister-Presi-
dent mij heeft bedoeld, wel zo gewaar-
deerd als hij mijn naam had genoemd 
en de citaten letterlijk had gegeven 
van de passages waartegen hij zich 
keert. 

Het spijt mij zeer dat hij dat niet 
heeft gedaan. Als iemand zou wil len 
roepen dat is begrepen dat dit tegen 
de fractievoorzitter van de Partij van 
de Arbeid is gericht, dan heb ik er geen 
enkel bezwaar tegen om te zeggen en 
nog eens precies te formuleren hoe ik 
er tegenaan kijk op het punt dat de Mi-
nister-President in het geding heeft ge-
bracht. 

Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik wijs de heer Den Uyl erop, dat ik 
in die peroratie .... 

De heer Kombrink (PvdA): Wat is dat? 

Minister Van Agt: U weet heel goed 
wat dat is. In die peroratie heb ik geen 
geadresseerden aangewezen, met an-
dere woorden die passage richtte zich 
tot degenen die zich de inhoud daar-
van hadden aan te trekken; wie de 
schoen paste, mocht hem aantrekken. 
Uit hetgeen de heer Den Uyl zegt, 
moet ik begrijpen dat die hem past. 
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Den Uyl 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de conventionele wijs-
heid, wie de schoen past, trekke hem 
aan, is bedoeld - ik begrijp dat die in-
telligente veronderstelling door de Mi-
nister-President is gemaakt - dan heb 
ik er geen bezwaar tegen om over de 
formuleringen die hij aanvalt precies 
te zeggen wat ik daarvan vind, heel 
rechttoe en rechtaan. 

Ik ben van oordeel dat Bestek '81, in 
de wijze waarop het de lasten verdeelt, 
onze beperkte middelen onjuist, ja on-
eerlijk verdeelt. En waarom? Omdat, 
als men nog zonder gemotiveerd te 
hebben en in wetsontwerpen neerge-
legd waarom sociale minima met een 
half procent gekort zouden moeten 
worden, daartoe besluit en als men 
niet kan aangeven dat de koopkracht 
wordt gewaarborgd - de Minister van 
Financiën heeft dat in antwoord op 
vragen over de Miljoenennota niet ge-
daan - van minimumtrekkers, die hon-
derd gulden moeten bijbetalen in het 
ziekenfonds, die tien gulden daggeld 
moeten betalen voor ziekenhuisver-
pleging en die zestien- en zeventienja-
rige kinderen hebben en de halvering 
van de kinderbijslag ervaren, dan bete-
kent dit dat minder bedeelden armer 
worden. 

Die mensen worden niet opgevan-
gen door een koopkrachtgarantie van 
een uiterst globaal, achteraf werkend 
karakter, die onmogeli jk op die posi-
ties kan slaan. Dan maakt men minder 
bedeelden armer. Dat gebeurt in de 
voorstellen van het kabinet. 

Als men aan de minimumtrekkers en 
de ontvangers van sociale uitkeringen 
voorhoudt dat zij ook bij een netto-net-
tokoppeling voor jaren hebben te reke-
nen op de nulli jn, dus aan een gezin 
dat netto zestien- of zeventienduizend 
gulden ontvangt, dan is dat een totaal 
andere zaak dan wanneer men dat 
voorhoudt aan mensen die netto tach-
tigduizend gulden hebben. 

Als men er dan naar verwijst dat 
men niet voorbijgaat aan de deur van 
de rijken en als men ook nog -0 ,5 
weet te scoren bij de mensen van tach-
tigduizend gulden, dan zeg ik uit de 
grond van mijn overtuiging - de Minis-
ter-President weet wellicht als weinig 
anderen hoezeer dat onafgebroken 
mijn beleid en mijn houding is ge-
weest, ook in de jaren dat ik met hem 
in een kabinet kon samenwerken - d a t 
dit oneerlijk delen is. !k heb dat buiten 
gezegd, ik zeg dat hier en dat verwijt ik 
het kabinet. 

Als de Minister-President zegt dat 
diegenen die dat zeggen - hij om-
schrijft dat zo - de maatschappelijke 

discussie vergiftigen, dan zeg ik dat ik 
niet denk dat het gebruik van die ter-
men bijdraagt tot vergroting van de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van een beleid als de heer Van Agt ver-
dedigt. 

Ik denk dan dat het niet helemaal 
toevallig is dat drie alinea's verder 
plotseling de geestelijke desoriëntatie 
en de morele ontreddering in volle 
vaart deze Kamer binnenkomen. Ik 
denk daar anders over. 

Er was en er is eenzaamheid, men-
selijk tekort en geestelijke ontredde-
ring, maar ik vind dat wi j er ons met el-
kaar over zouden mogen verheugen 
dat juist in deze tijd een manifestatie 
tot stand komt van solidariteit van 
werkenden met niet-werkenden, van 
sterken met zwakken, die bemoedi-
gend is. Dat is tegelijk het verzet tegen 
de plannen van het kabinet. Juist om-
dat die wi l en geestkracht aanwezig is, 
zal het kabinet niet bereiken wat het nu 
wi l . 

D 
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op hoeveel minuten 
spreektijd mag ik krachtens recht en 
genade rekenen? 

De Voorzitter: U heeft ongeveer 13 
minuten. 

De heer Joekes (VVD): Wilt u die spe-
cificeren naar recht en genade? 

De Voorzitter: Ik zal dit straks doen, 
wanneer de heren Rietkerk en Joekes 
aan het woord komen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het recht is 
voor de heer Dolman, de genade voor 
de heer Joekes. 

i, 

De heer Dolman 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mijn best doen, de 
sfeer zo snel mogelijk minder vrolijk te 
maken. 

De Ministervan Financiën is zo 
vriendelijk geweest, aan het einde van 
zijn redevoering een uitvoerige be-
schouwing te wijden aan ons contra-
beleid. Hij heeft hiertegen vier bezwa-
ren aangevoerd. 

In de eerste plaats zouden wi j het 
niet moeten doen voorkomen alsof al-
le maatregelen per 1 januari 1979 suc-
ces hebben. Dit is inderdaad niet zo, 
maar dit geldt voor alles, ook voor de 
beleidsmaatregelen van het kabinet en 
de effecten hiervan. Wij hebben, even-
als het kabinet, de effecten van het 
voorgestane beleid door het CPB laten 
uitrekenen. Het CPB komt tot een ver-
schil van 20 000 werklozen. Als de heer 
Andriessen kritiek heeft op het CPB, 
moet hij daar gaan praten. 

Het tweede bezwaar betrof de vraag 
waarom wij zo optimistisch kunnen 
zijn inzake de incidentele loonontwik-
keling en waarom hij dit niet mag. Ik 
verwijs hiervoor naar mijn eerste ter-
mi jn ; ik ben toen duidelijk genoeg ge-
weest. Het was vragen naar de beken-
de weg. 

Het derde bezwaar was dat de inver-
dien-effecten van ons beleid op mid-
dellange termijn geringer zijn. De 
waarheid is echter geheel anders. Het 
beleid voor de middellange termijn 
waarmee ons plan opent, komt uit op 
iets meer maatschappelijke produktie 
over een tijdvak van vier jaar en min-
der werkloosheid. Zowel naar de kant 
van de inkomsten als naar de kant van 
de uitgaven vindt ons beleid meer in-
verdien-effecten. 
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Het laatste bezwaar neem ik de Mi-
nister het meeste kwalijk. In zijn functie 
heeft hij gezegd dat ons beleid nauwe-
lijks tot minder financieringstekort zal 
leiden. Reeds in het eerste jaar is er 
een verschil van 0,2%. Dit is f 600 mil-
joen. De Minister van Financiën wuift 
f 600 miljoen weg. Dit zal de heer No-
tenboom buitengewoon pijnlijk heb-
ben getroffen. Het is een nieuw bewijs 
van de lichtzinnigheid van deze Minis-
ter. Hij zou niet achter de regeringsta-
fel behoren te zitten. 

Ons beleid kan wel, maar het mag 
niet, want het kabinet wil niet. De heer 
Van Agt heeft dit het duidelijkst gezegd 
door te zeggen dat men moet taxeren 
wat niet in één jaar, maar jaren achte-
reen zal worden opgebracht aan mati-
ging van hogere inkomens. Het is ech-
ter niet alleen een zaak van taxatie, 
maar ook van taxation. De Minister-
President doet mij denken aan het 
hoofdwerk van de als onze landgenoot 
geboren David Ricardo, 'Principles of 
political economy and taxation'. 

Het is het principe van de politieke 
economie van dit kabinet dat het de 
belastingdruk koste wat het kost wil 
stabiliseren. Dan zegt men met een 
mooi woord dat er een einde is geko-
men aan het incasseringsvermogen. 
Men zal meer moeten incasseren bij de 
vermogenden, maar dit wil het kabinet 
niet. Men komt dus - het plaatje moet 
immers rondlopen - tot het onvermij-
delijke uitgangspunt dat er f 10 miljard 
moet worden bezuinigd, tenzij ertegen 
vallers komen bij de ambtenarensala-
rissen, de sociale uitkeringen en de bij-
betalingen in de gezondheidszorg. 

De Minister heeft het bedrag van f 1 
mld. dat zou kunnen tegenvallen in de 
trendaanpassing vanwege de bouw-
CAO niet van tafel geveegd. Hij heeft 
niet aangetoond dat de bezuiniging op 
de ambtenarensalarissen geheel zal 
doorgaan. De bulk moet binnenko-
men, zo heeft hij gezegd. Er kan dus 
wel iets op tegenvallen. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
gezegd dat het advies van de Zieken-
fondsraad over de eigen risico's zwaar 
zal wegen bij het kabinet. Welnu, dat 
betekent dat zij niet tot stand zullen ko-
men. Immers, iedereen, gezien de 
adressen die wij hebben ontvangen, 
kan op zijn vingers narekenen dat de 
Ziekenfondsraad in overgrote meer-
derheid daartegen zal adviseren. 

Wanneer men volhoudt - dit is wei-
licht het meest omvangrijke punt - dat 
de koopkracht tot modaal van de niet-
werkenden zal worden gewaarborgd, 
ook in 1980 en 1981, dan zal men daar 

uit, vanuit het gezichtspunt van het ka-
binet, een tegenvaller van 1,5 tot 2 mld. 
moet incasseren. 

Ik kom nog iets meer en détail te 
spreken over de aanpassing van de so-
ciale uitkeringen. Het kabinet is uit op 
een stabilisatie van de premiedruk en 
de belastingdruk, dus zal geen haast 
behoeven te worden gemaakt met het 
herstellen van aanpassingsfouten. Zij 
werken sterk door wanneer de premies 
stijgen. Dat zal de komende jaren ech-
ter veel minder dan in het verleden het 
geval zijn, dus waarom zo'n haast ge-
maakt met ruw ingrijpende wetsont-
werpen? 

Ik kom tot het netto-effect. Wanneer, 
ook in het kabinetsbeleid, de modale 
werknemer exclusief incidenteel op de 
nullijn zit, kan de modale trekker van 
sociale uitkeringen niet gekort worden, 
voor geen 1/2%, omdat dan de koop-
krachthandhaving niet kan zijn ge-
waarborgd. 

Wat de opstelling voor 1979 betreft, 
heb ik zojuist nadere informatie van 
de Minister van Sociale Zaken ontvan-
gen. Ik neem aan dat de andere leden 
deze ook zullen krijgen en dat zij als 
noot bij de Handelingen kan worden 
gevoegd. Ik moet om tijdswille van 
verdere bespreking van die cijfers af-
zien. 

Ik wil alleen constateren dat de infor-
matie die ik eerder had gekregen van 
het Centraal Planbureau geheel anders 
luidde. Wij zullen de discussie hierover 
bij het wetsontwerp schriftelijk voort-
zetten. Hoe is het overigens mogelijk 
dat de modale trekker van sociale uit-
keringen netto gelijk uitkomt met de 
modale werknemer maar dat de mini-
mumtrekker van sociale uitkeringen 
een vol punt lager uitkomt dan het mi-
nimumloon? Hierbij moet toch iets niet 
kloppen? 

Afgezien van 1979, voor het gehele 
beleid van Bestek '81 kan men een 
meevaller als die welke blijkbaar op-
treedt voor sociale uitkeringstrekkers, 
in het bijzonder met kinderen, vanwe-
ge de herstructurering van de kinder-
bijslag in de volgende jaren niet mee-
nemen. Wanneer men alle tegenval-
lers, die nu al te voorspellen zijn, op 
een rijtje zet, verdwijnt de helft van Be-
stek'81 in dearchiefla. 

De heer Albeda heeft gezegd dat hij 
dankbaar is voor handreikingen, zowel 
van regeringspartijen als van de oppo-
sitie. Ik verwacht dat de Minister-Presi-
dent daarvoor niet zo dankbaar is. De 
f 10 mld. staan immers op de tocht. Er 
moet meer worden bezuinigd. De heer 
Minister van Economische Zaken 
dacht mij gisteren even te kunnen uit-
spelen tegen mijn partijgenoot Hofstra 

die had gezegd dat iedereen een stap 
terug moet doen. Dat was het hart van 
mijn betoog. 

Afgezien van een herinnering aan de 
Hofstra in het verleden van mij heeft 
de Minister van Economische Zaken 
blijkbaar zitten slapen. Ik heb juist be-
toogd dat meer moet worden bezui-
nigd dan het kabinet echt w i l , in het bij-
zonder op particuliere inkomens. Het 
kabinet is lichtzinnig. In de begroting 
van Sociale Zaken worden 19 wetsont-
werpen aangekondigd ingevolge Be-
stek '81. Wij hebben echter nog niets 
onder ogen gehad. 

De Minister van Financiën heeft hier-
aan toegevoegd dat de noodrempro-
cedure op zijn vroegst in mei in wer-
king zal worden gesteld. Als men het 
zo lang op zijn beloop laat, zal er met 
nood worden geremd en dan zullen er 
ongelukken gebeuren. Dat mag de Ka-
mer niet op zijn beloop laten. Dat mag 
de Minister niet worden toegestaan. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
Wijnen van Het Parool heeft mij zater-
dag voorgehouden, dat ik te weinig 
Shakespeare citeer. Ik wil het nu dan 
doen (de laatste akte van Macbeth): 
Tomorrow and tomorrow and tomor-
row creeps in this petty place f rom day 
to day, and all our yesterdays have 
lighted fools the way to dusty death. 
Dit kabinet, mijnheer de Voorzitter, is 
op weg naar een stoffige dood, maar 
het is alleen maar jammer voor het 
land, dat er nog zo veel stof zal moeten 
opwaaien! 

Het kabinet kiest niet consequent. 
Men wil in de collectieve sector meer 
arbeidsplaatsen scheppen. Men wil 
het financieringstekort met anderhalve 
punt doen afnemen. Men wil een stabi-
lisatie van belasting- en premiedruk en 
dan wil men ook nog de koopkracht-
koppeling van de sociale uitkeringen 
aan de inkomens van de werkenden 
handhaven. Dit kan niet allemaal. Dit is 
niet mogelijk. Er is eerder dan in mei 
duidelijkheid nodig dat het niet kan, 
dat het kabinet in de lucht praat. 

In 1975 heeft de heer Andriessen als 
leider van zijn fractie zich ongerust ge-
toond over de hardheid van het voor-
genomen kabinetsbeleid - niet voor 
1976 - want de begroting van dat jaar 
sloot, maar voor 1977. Vandaag is de 
situatie heel wat ernstiger. Er is grote 
twijfel aan het sluitend zijn van het ka-
binetsbeleid reeds in het volgende 
jaar. Er is te meer reden, dat het kabi-
net niet later dan in februari van het 
komende jaar een nota aan de Kamer 
aanbiedt ter bespreking in de Kamer 
om te laten zien, hoe de vlag ervoor 
staat en welke beleidsconsequenties 
hieraan worden verbonden. 
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Wanneer de Minister niet in positie-
ve zin hierop reageert, zal ik niet aarze-
len, in derde termijn de Kamer om een 
uitspraak hierover te vragen. Deze no-
ta zal niet alleen betrekking moeten 
hebben op de toestand van 's Rijks f i -
nanciën, maar ook en vooral op datge-
ne, waarom het is begonnen, namelijk 
de bestrijding van de werkloosheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Intussen, ter-
wij l het kabinet op alle mogelijke ma-
nieren gaten in het beleid tracht te 
maskeren, verwacht men het heil van 
de Stichting van de Arbeid. De een ver-
wacht er meer van dan de ander, maar 
ook degenen die er niet veel van ver-
wachten, wijden er in ieder geval 
mooie woorden aan. Neen, mijnheer de 
Voorzitter, het beleid in hoofdzaken 
wordt gemaakt door Regering en 
parlement. 

Overheersend belangrijk hierbij is, 
wat het kabinet inzet: f 10 mil jard aan 
bezuinigingen of een ingreep in parti-
culiere inkomens en een hervorming 
van de maatschappij. Wat zet men in? 
Wat zegt men over suggesties, zowel 
van onze kant als van die van het CDA? 
De huurverhoging: wi j hebben de ti jd 
nog wel. De aftopping: dat is niet rea-
listisch. 

De vrije beroepen: dat levert niet 
veel op. De vervroegde uittreding: wi j 
staan niet afwijzend. Neen, mijnheer 
de Voorzitter, dat zou er nog bij moe-
ten komen! 

De vermogenswinstbelasting: dit is 
een complexe, weerbarstige materie. 
Het huurwaardeforfait: dit moet in een 
andere context worden gezien. Het in-
cidentele loon: de Ministervan Bin-
nenlandse Zaken, verantwoordelijk 
voor, bij voorbeeld, de salarisopbouw 
van de ambtenaren, waarover ook de 
heer Lubbers met zoveel woorden 
heeft gesproken, heeft met geen 
woord erop gereageerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat 
de heer Lubbers de komende weken 
nog wel dagwerk zal hebben om zijn 
verhalen te houden, maar ik ben er 
zeer benieuwd naar, hoe flink hij in 
tweede termijn zal zijn en welke conse-
quenties hij morgen aan zijn opstelling 
tegenover dit afhoudende kabinet zal 
verbinden. 

Op één punt wil mijn fractie de heer 
Lubbers alvast een handje helpen, na-
melijk ten aanzien van de bijbetalingen 
in de sector van de gezondheidszorg, 
waarover hij ook zo negatief sprak. Ik 
zou op dit punt de Kamer om een uit-
spraak willen vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dolman, 
Engwirda, Jansen en Van der Spek 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
' 8 1 ; 

overwegende, dat de daarin aange-
kondigde bijbetalingen in de gezond-
heidszorg niet zullen leiden tot minder 
uitgaven maar wel tot een andere wi j -
ze van financiering; 

van oordeel, dat de lasten ten onrechte 
zwaarder zullen gaan drukken op de la-
ge inkomens en op de zieken; 

overwegende, dat invoering van deze 
bijbetalingen overbodige administra-
tieve uitgaven zal meebrengen; 

nodigt de Regering uit, dit voornemen 
in heroverweging te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 11 (15081). 

De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Men kan ten aanzien van 
een onderwerp als dit twee standpun-
ten innemen. De Regering en de rege-
ringspartijen kunnen hetmetzeker-
heid te verwachten negatieve advies 
van de Ziekenfondsraad afwachten. Zij 
kunnen ook de eigen verantwoordelijk 
heid nemen. Nadat het kabinet-Bies-

heuvel over hetzelfde onderwerp in de 
persoon van Staatssecretaris Rietkerk 
een adviesaanvrage aan de Zieken-
fondsraad en andere lichamen had ge-
richt, heeft het kabinet-Den Uyl zijn ei-
gen verantwoordelijkheid genomen en 
als eerste beleidsdaad die advies-aan-
vrage ingetrokken. Ik betuig de KVP-
staatssecretarissen Mertens en Hen-
driks daarvoor bij voortduring mijn 
respect. 

De Voorzitter: De heer Dolman ver-
wees naar een stuk van de Minister 
van Sociale Zaken. Dit zal als wit stuk 
worden gedrukt en behoeft niet als 
noot in de Handelingen te worden op-
genomen. 

□ 
De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Regering graag 
dank zeggen voor haar beantwoor-
ding. Als ik vanwege de t i jd gedwon-
gen ben het kort te maken, - waardoor 
de kritische punten noodzakelijkerwijs 
de overhand zullen hebben - dan kan 
ik de Regering de verzekering geven, 
dat ik daardoor niets wi l afdoen aan 
mijn erkentelijkheid aan met name het 
adres van de Minister-President, die 
zeer duidelijk heeft gesproken vanuit 
de wens, op dezelfde golflengte af te 
stemmen als waarop de woordvoer-
ders van het CDA hebben gesproken. 
Die dank betreft in het bijzonder de be-
antwoording van mijn vragen inzake 
de verhouding kerk en staat. 

Ik denk ook aan de toezegging, dat 
de memorie van antwoord van de 

De heer Aantjes 
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Sanctiewet op korte termijn naar de 
Eerste Kamer zal gaan. Ik ben daarvoor 
zeer erkentelijk, want dit kan moeilijk 
iets anders betekenen dan dat de Re-
gering het liggende wetsontwerp zal 
verdedigen. Wij behoeven niet te over-
wegen bij eventuele intrekking dus 
hetzelfde ontwerp als initatief-ontwerp 
in te dienen. 

Mij nheer de Voorzitter! Ik kom thans 
te spreken over de f 100 min. uit de 
ontwikkelingshulp. Heeft de Regering 
zich gerealiseerd, dat op het ogenblik 
het overgrote deel van de bilaterale 
hulp - in 1979 f 1,2 mld. - i n ons land 
worden besteed? Waarom is dat be-
drag van f 100 min. dan nog nodig? Of 
moet ik het beschouwen als additi-
oneel ten opzichte van het ontwikke-
lingsplafond? In dat geval hebben wi j 
geen problemen. Bij de behandeling 
van de begroting van ontwikkelingssa-
menwerking zullen wi j hierop stellig 
terugkomen. 

Wat het regionale beleid betreft, 
breng ik met kracht opnieuw onder de 
aandacht van de Regering, wat ik daar-
over in eerste termijn heb gezegd. Bij 
de behandeling van de verschillende 
begrotingen zullen wi j hierop terugko-
men. 

Ik heb waardering voor het ant-
woord, dat de Minister-President heeft 
gegeven op mijn beschouwingen over 
het residentiële jeugdwerk. Ik realiseer 
mi j , dat het feit, dat vier departemen-
ten hierbij zijn betrokken, tot stroef-
heid kan leiden. Hoewel ertussen de 
benadering van de Minister-President 
en mij niet veel verschil is, lijkt het mij 
toch wenselijk, dat er geen misver-
stand over blijft bestaan hoe de Kamer 
dit ziet. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u hierbij een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Aantjes, 
Lubbers, Van Leijenhorst, Kleisterlee 
en Beinema wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene politieke be-
schouwingen; 

herinnerend aan een door haar met al-
gemene stemmen aanvaarde motie-
Andriessen c.s. dd. 11 oktober 1973 
(12 600, Miljoenennota, nr. 19); 

overwegende, dat het gehele jeugd-
hulpverleningsbeleid een integraal on-
derdeel is van het specifieke welzijns-
beleid; 

van oordeel, dat een snelle harmonisa-
tie van het zogenaamde residentiële 
jeugdhulpverleningsbeleid geboden 
is; 

dringt er bij de Regering op aan; 

1 e. de nodige voorbereidingen te tref-
fen om alle residentiële jeugdhulpver-
lening op de korte termijn onder één 
beleidsnoemerte brengen; 

2e. dat doel te bereiken per 1 januari 
1980 en de Kamer intussen van de vor-
deringen op de hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 11 (15300, Milj. 
nota). 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister-President heeft 
opgemerkt dat veel van wat ik heb ge-
zegd met betrekking tot nucleaire be-
wapening de Regering heeft aange-
sproken. Daarvoor ben ik erkentelijk. 
De Minister-President heeft het vervol-
gens geconcretiseerd en heeft de ele-
menten genoemd uit mijn toespraak, 
waardoor de Regering zich zo aange-
sproken heeft gevoeld. Ik zal die niet 
citeren; zij zijn in het antw,oord van de 
Minister-President terug te vinden. 

Ik constateer, dat het wel de elemen-
ten waren, die kunnen worden aange-
voerd voor het zich neerleggen bij een 
eventueel besluit tot verdere nucleari-
sering, maar niet die, welke daarover 
twijfel zouden kunnen doen rijzen. De 
Minister-President heeft gezegd, dat 
de Regering de bezorgdheid deelt en 
gelukkig is met het besluit van presi-
dent Carter van 7 april j l . 

Er zijn echter ook andere feiten. Ik 
denk aan de onverholen oproep van 
de secretaris-generaal van de NAVO 
om op te schieten met het neutronen-
wapen. 

Ik denk ook aan de verklaring van de 
Atlantic Treaty Association. Daarom 
zou ik de Minister-President nogmaals 
willen vragen of de Regering bereid is, 
bij de president van de Verenigde Sta-
ten en bij de NAVO-partners onder de 
aandacht te brengen dat Nederland 
zeer gelukkig was met het besluit van 
president Carter, dat dit grote weer-
klank in Nederland heeft gevonden, 
dat de invoering van het neutronenwa 
pen dient te worden vermeden en dat 
wi j het dan ook niet eens zijn met de 
aandrang, die op het ogenblik in de 
richting van invoering wordt uitgeoe-
fend. 

Ik kom dan tot Bestek '81. De beant-
woording van de Regering aanhoren-
de, kan ik niet verheimelijken dat mijn 
stemming zo ongeveer per bewinds-
man enigszins wisselde. Nu zingt na-

tuurlijk, zoals ook gebleken is, ieder 
vogeltje zoals het gebekt is, maar ik 
had niet de indruk, dat het allemaal in 
één zeer welluidende symfonie uit-
mondde. 

Ik proefde een zeker verschil in be-
nadering tussen de Regering en onze 
fractie, zij het met nuances, van de 
kant van de Regering wel te verstaan. 
Hoe hebben wi j de zaken benaderd? 
Wij hebben ons positief opgesteld ten 
opzichte van de noodzaak van de om-
buigingen. Wij hebben tegen de om-
vang geen principieel bezwaar ge-
maakt. Wij hebben benadrukt, dat niet 
weer een jaar verloren mag gaan en 
dat in elk geval in 1979 een start moet 
worden gemaakt. 

Onze invalshoek betrof de vraag 
langs welke weg hetzelfde doel bereikt 
zou moeten worden. In dat verband 
hebben wij grote nadruk gelegd op het 
stimuleren van een nieuwe levensstijl 
en van de selectieve groei en op het tot 
leidraad nemen van de nota-Lubbers. 

Wij hebben ook grote nadruk gelegd 
op het meer inspelen op de matigings-
bereidheid, waarvoor uitspraken van 
met name de vakbeweging aankno-
pingspunten bieden en op het optima-
liseren van de kansen op een succes-
vol sociaal overleg door het regerings-
beleid. Wij hebben in dat geheel - met 
name de heer Lubbers heeft dat ge-
daan - ta l r i jke suggesties gedaan. 

De Regering heeft dat alles niet afge-
wezen. De reactie is, met nuances, er 
een geweest van: sympathiek, het 
overwegen waard, interessant, waar-
devol. Toch, mijnheer de Voorzitter, 
met nuances, niet gespeend van enige 
vri jbl i jvendheid: ruimte om de sug-
gesties te volgen - ik signaleer dat met 
erkentelijkheid - maar ook ruimte om 
ze terzijde te leggen. 

In het kader van de taakverdeling 
met de heer Lubbers - de lijn van de 
eerste termijn trekken wij door - zal ik 
daarop niet gedetailleerd ingaan. Over 
enkele punten wil ik slechts een op-
merking maken. Ik herhaal niet wat ik 
in eerste termijn heb gezegd over de 
nieuwe levensstijl, de selectieve groei 
en de nota-Lubbers. Ik wil wel iets zeg-
gen over de matigingsbereidheid. 

De Minister-President heeft gezegd: 
er is veel reden tot dankbaarheid. Dat 
is juist. Met het oog juist daarop mag 
een beroep op matiging worden ge-
daan. 

In de Miljoenennota staat de al veel 
bekritiseerde zin, dat de Regering het 
noch realistisch noch gewenst acht er-
op te rekenen dat voor een reeks van 
jaren grote groepen van de bevolking 
in koopkracht achteruit zullen gaan. De 
Minister van Financiën heeft hieraan 
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Aantjes 
gisteren toegevoegd, dat de Regering 
ook niet bereid is daarmee rekening te 
houden. Wij achten dat wel gewenst 
en wi j zijn daartoe ook bereid. 

Ik weet wel dat men enquêtes met 
een grote mate van relativiteit moet 
bezien, maar als ik alle onderdelen van 
het opinie-onderzoek dat door 'Brand-
punt' is ingesteld naga, dan tref ik in 
de uitkomsten een zeer frappante gelij-
kenis met de opstelling van onze fractie, 
zowel ten aanzien van de wens dat dit 
kabinet het beleid in de komende jaren 
zal voeren als ten aanzien van de kritiek 
op onderdelen; er is een grote mate van 
overeenstemming met de wijze waar-
op wi j dit vorige week hebben gedaan. 

De vraag is, hoe het beleid kan be-
vorderen dat die matiging wel wordt 
betracht. Voorts is de vraag waarvoor, 
als dit resultaten oplevert, die dan 
worden bestemd: voor de inkrimping 
van het financieringstekort, voor min-
der ombuigingen of voor een meer ge-
richt beleid? Onze prioriteit is, dacht 
ik, duidelijk. In dit verband is het soci-
aal overleg van grote betekenis. 

De Minister van Financiën erkent het 
verband tussen de individuele en de 
collectieve sector. Hij heeft zelf ge-
zegd: De Regering wil daaraan ook lei-
ding geven. Dat is uitstekend en de Mi-
nister van Financiën wijst op de conse-
quenties die de Regering zou kunnen 
verbinden aan een tussentijdse evalu-
atie. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
gezegd: Wij wensen dat overleg te be-
geleiden met duidelijke regeringsuit-
spraken; de Regering wenst daarbij een 
eigen inbreng te leveren en acht het 
zinvol, te praten over suggesties die al-
daar worden gedaan. De Minister van 
Sociale Zaken heeft twee keer gezegd: 
De Regering acht de resultaten van 
een verder gaande matiging alternatie-
ve mogelijkheden voor onderdelen 
van Bestek'81. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
is bereid, zo heb ik vernomen, in te 
spelen op signalen. Is de Regering ook 
bereid zelf signalen te geven? Mijn 
conclusie is, alle nuances ten spijt, dat 
alle woordvoerders van de Regering 
duidelijk hebben doen blijken dat zij, 
afhankelijk van de uitkomsten van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg, bereid is 
aanpassing van Bestek '81 mogelijk te 
maken. 

De Minister-President heeft er zeer 
terecht op gewezen, wat dit kabinet al 
heeft gedaan om het klimaat daarvoor 
te verbeteren met de vernieuwings-
voorstellen. Hij heeft er ook zeer te-
recht, zij het niet zonder de trom te 
roeren, aan toegevoegd dat alleen de 
tamtam ontbreekt. 

Een succesvol overleg is een condi-
tio sine qua non voor het succes van 
het voorgenomen beleid. Daarvoor is 
nodig de bereidheid van de partners 
en daarvoor zijn ook nodig stimulan-
sen in het regeringsbeleid. Ik acht het 
van groot belang dat de Kamer zich 
met zoveel woorden daarover uit-
spreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u hierbij een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Aantjes, 
Lubbers en Van Leijenhorst wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
' 8 1 ; 

overwegende, dat voor de verbetering 
van de werkgelegenheid terughou-
dendheid in de ontwikkeling van inko-
mens en collectieve uitgaven noodza-
keli jkis: 

- dat dit slechts bereikt kan worden 
door een gezamenlijke inspanning van 
overheid en bedrijfsleven; 

- dat een gemeenschappelijk beleid 
der sociale partners van groot belang 
is op basis van een gemeenschappe-
lijke en wederzijds erkende verant-
woordeli jkheid voor de ontwikkeling 
van de arbeidskosten, het bevorderen 
van sociaal rechtvaardige inkomens-
verhoudingen en de omzetting van 
winst inwerk; 

- dat uitspraken van de sociale part-
ners daartoe aanknopingspunten bie-
den; 

- dat in het parlementaire debat sug-
gesties zijn gedaan, onder meer met 
betrekking tot de aftopping van de prijs-
compensatie en tot de instelling van 
een fonds ten behoeve van vervroeg-
de uittreding, gevoed uit beperking 
van de prijscompensatie en overheids-
bijdrage; 
- dat de Regering zich in het parle-
mentaire debat bereid heeft verklaard 
de uitkomsten van het arbeidsvoor-
waardenoverleg als alternatieve en 
aanvullende mogelijkheden voor on-
derdelen van Bestek '81 te zien; 

nodigt de Regering uit, 

daartoe op korte termijn met de verte-
genwoordigers van het bedrijfsleven 
in overleg te treden en de Kamer daar-
omtrent te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 12(15081). 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betreft de ambtenaren 
heeft de Minister-President gezegd, 
dat de Regering geen afstand van haar 
plannen heeft gedaan door in overleg 
te treden. De Minister van Financiën 
heeft gezegd, dat de Regering ervan 
uitgaat, dat de uitkomsten van het 
overleg het beleid van Bestek '81 on-
verlet zullen laten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
is er naar mijn gevoelen niet uitgeko-
men. Op een interruptie van mij heeft 
hij bevestigd, dat dit onderdeel van 
Bestek '81 even duidelijk is als alle an-
dere onderdelen. Dit betekent inder-
daad: even duidelijk of even onduide-
lijk. Daarmee heeft hij naar mijn ge-
voelen aan alle hoekstenen staan 
morrelen. 

Dat was ook het geval toen hij stel-
de, dat op dit moment de Kamer er 
niet vanuit behoefde te gaan dat er een 
suppletoire begroting nodig zou zijn. 
Dat sluit niet uit, dat de uirkomsten 
van het overleg daartoe toch zullen lei-
den. 

Van de uitkomsten van dit overleg 
hangt zeer veel af. De Minister heeft 
een wat sterk staaltje laten zien toen 
hij concludeerde, dat de CDA-fractie 
akkoord ging met de half-procentstap-
jes. Dat had ik mij zelf nog niet horen 
zeggen. De Minister vergist zich als hij 
met de CDA-fractie als schild het over-
leg zou wil len ingaan. 

Wij zeggen niet: het moet wèl en op 
die manier doorgaan. Wij zeggen: als 
het niet doorgaat, kan dit niet zonder 
gevolgen blijven voor andere onder-
delen van het ombuigingsplan. Gelet 
op die samenhang, door de Regering 
zelf zo benadrukt, is een zeer spoedig 
bekend worden van het resultaat van 
belang. 

Mijn laatste opmerkingen gelden de 
positie van de gehandicapten. De vo-
rige week heb ik de motie-Weijers ge-
noemd en gevraagd, of de Regering 
aandacht wilde schenken aan de uit-
voering daarvan. De Ministervan Bin-
nenlandse Zaken stelde terecht dat de 
betrokkenen wel geschikt moeten zijn 
voor het werk, maar ik merk nogmaals 
op, dat ik het niet de belangrijkste 
vraag vind, of de man of vrouw ge-
schikt is voor het werk, maar of het 
werk voor de man of vrouw geschikt 
te maken is. 

In eerste termijn heb ik gevraagd, of 
de Regering mogelijkheden ziet om de 
gehandicapten van de ombuigings-
operatie uit te zonderen. De moeilijk-
heden hiervan zie ik wel in. De heer 
Lubbers heeft wat dit betreft een hand-
reiking gedaan, door te suggereren 
althans de bevriezing van de invaliden-
aftrek voorlopig niet te laten door-
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Aantjes 
gaan. Van het laatste wil len wij geen 
afstand doen en met het oog daarop 
leg ik de Kamer een motie voor. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Aantjes, 
Lubbers, Van Leijenhorst, G. M. P. Cor-
nelissen en Van Rooijen wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene politieke en f i-
nanciële beschouwingen en de be-
raadslaging over Bestek ' 8 1 ; 

overwegende, dat de positie van de 
gehandicapten bijzondere aandacht 
verdient; 

verzoekt de Regering, bevriezing van 
de invaliditeitsaftrek - in afwachting 
van een studie hierover - achterwege 
te laten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 12 (15 300, Mil j . 
nota). 

De heer Lubbers 

□ 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Ministers voor 
hun uitvoerige beantwoording en via 
hen hun medewerkers, die daarop on-
getwijfeld zeer geploeterd hebben. Ik 
heb respect voor alle betogen, maar 
met name voor dat van de Minister-Pre-
sident, die 's ochtends de gehele parti-
tuur alvast doornam. Vervolgens na-
men de Ministers, ieder in hun eigen 
toonzetting, hun onderdeel van het ant-
woord voor hun rekening. 

Nu is het velen opgevallen dat die 
toonzetting hier en daar eens wat ver-
schilde. Ik wil nadrukkelijk zeggen dat 

ik dit eigenlijk helemaal geen pro-
bleem vind. Daaruit komen naar vo-
ren de onderscheiden invalshoeken en 
verantwoordeli jkheden. Het blijft na-
tuurli jk wel van belang dat alles bij el-
kaar een duidelijke melodie wordt en 
dat niet het ene geluid het andere 
dreigt te overstemmen. Dat zou een 
uitdrukking zijn van eenzijdigheid in de 
benadering. 

Om nog even op dit thema door te 
gaan: Een en ander kan natuurlijk ook 
leiden tot de conclusie, dat er reden is 
op een enkel punt tot aanpassing van 
de melodie zelf te komen. Dat dit niet 
bij voorbaat uitgesloten is spreekt uit 
de benadering van de dialoog die hier 
eerder naar voren is gekomen. 

Ik heb de vorige week gezegd dat de 
Regering voor een zware taak staat. Ik 
meen dat voor de volle honderd pro-
cent. Om geen misverstand te wekken: 
Ik dacht daarbij natuurlijk niet aan dit 
debat. Ik dacht over hetgeen daarna 
komt. Daarbij kijk ik even naar de Mi-
nister-President. 

Als de balans is opgemaakt is het de 
vraag wat er in de samenleving met 
die opgemaakte balans kan worden 
bereikt. De Minister-President heeft 

Overleg achter de regeringstafel. V.l.n.r. de Ministers Wiegel, VanAgt, Van Aardenne en Andriessen 
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Lubbers 
volstrekt terecht opgemerkt, dat het 
erg gevaarlijk is bij het aandragen van 
suggesties, alternatieve modellen en 
plannen al te gemakkelijk ervan uit te 
gaan, dat bepaalde verbanden die in 
menselijke samenlevingen en ook in 
economieën nu eenmaal aanwezig 
zijn, van de ene dag op de andere in-
eens verdwenen zouden zijn. Ik deel 
die opvatting. Het lijkt mij verstandig 
dat een Regering in haar verantwoor-
delijk niet over één nacht ijs gaat, 
met trendbreuken in het beleid of het 
aanvaarden van totaal andere samen-
hangen. 

Ik voeg er wel iets aan toe, namelijk 
dat de structurele recessieproblema-
tiek, waarover wi j het over en weer 
eens zijn, heel duidelijk maakt dat er 
een aantal fundamentele knelpunten 
in onze samenleving zijn. Ik verwijs 
nogmaals naar het rapport van de des-
kundigen van de Sociaal-Economische 
Raad. Essentieel lijkt mij juist nu, 
staande voor deze problematiek, ook 
aandacht te hebben voor oplossingen 
door middel van een werkelijk structu-
rele aanpak. 

Ik wil één voorbeeld noemen. Zowel 
de heer Dolman als de Regering heeft 
een- en andermaal gesproken over 
de factor incidenteel. Is die nu wel 
of niet realistisch? De vraag is niet of 
de schatting realistisch is, maar in wel-
ke mate wij tot een betere beheersing 
en aanwending kunnen komen. Daar-
om heb ik dat thema opgenomen. 

Andere voorbeelden zijn evenzeer 
genoemd. Ik kom er nu en dan op te-
rug. Aan het begin van mijn betoog 
merk ik in ieder geval op, dat w i j in de-
ze t i jd, waarin de mensen een grote 
bereidheid hebben om de vraagstuk-
ken onder ogen te zien, het di lemma 
niet alleen moeten plaatsen in termen 
van matiging, hoe belangrijk die ook 
is, maar ons ook moeten instellen op 
het vinden van nieuwe wegen, om 
doorbraken te maken. Dat vereist na-
tuurlijk ook een zichtbaar maken van 
het beleid in de concrete realiteit van 
alledag. 

Ik heb de vorige week aan het begin 
van mijn betoog nogal wat aandacht 
gegeven aan de vraagstukken van het 
financieringstekort en de noodrempro 
cedure. Ik wil daarop kort terugkomen. 
Er is een zekere aarzeling om op dit 
moment al vast te stellen dat wi j in 
1981 zullen terugkeren in de normale 
situatie. 

Ik meende dat te hebben beluisterd 
bij de Minister van Financiën. Er is ook 
enige aarzeling of voor de niet-afwen-
telingsgevoelige mogelijkheden in het 
totale beeld van de overheidsuitgaven 
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in 1979 de uiterste grenzen worden be-
reikt. Ik was erg onder de indruk van 
het dekkingsplan, maar ik neem aan 
dat Minister en Staatssecretaris niet bij 
voorbaat uitsluiten dat zij de komende 
jaren inventief bli jven. 

Nu gaat het erom hoe wi j met name 
in 1979 een verantwoord beleid kun-
nen voeren. Wi j hebben het erg op 
prijs gesteld dat de Minister van Finan-
ciën bereid is gebleken in te steken op 
een financieringstekort van liefst 6% 
voor het volgend jaar. Wi j begrijpen 
heel goed dat dit voor hem aanleiding 
moet zijn waarschuwend de vinger te 
heffen en erop te wijzen, dat wij hier-
mee wellicht zo aanzienlijke risico's 
nemen dat wi j een afzonderlijke proce-
dure nodig hebben als de zaken fout 
lopen. 

Mijnerzijds heb ik erop gewezen dat 
wi j de laatste jaren nogal eens voor 
verrassingen zijn gesteld op het punt 
van de ontwikkeling van de financie-
ringstekorten, dat wi j nog steeds heb-
ben te maken met een stijging van 
10 000 werklozen bij het beleid dat de 
Regering zich voorstelt en dat er dan 
ook alle aanleiding is om ons te prepa-
reren op twee mogelijke situaties. 

Welnu, ik heb enige lering getrokken 
uit het betoog van de Ministervan Fi-
nanciën - ik hoop dat hij dat ook uit 
mijn betoog heeft gedaan - en ik heb 
getracht, de condensering daarvan 
vastte leggen in een uitspraak waar ik 
het oordeel van de Kamer over wil in-
winnen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lubbers, 
Aantjes, Van Leijenhorst, Van Amels-
voort en Van Dijk wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
81; 

overwegende, dat een financieringste-
kort van de gehele overheid ter grootte 
van 6% van het netto nationaal inko-
men in de thans voor 1979 voorziene 
omstandigheden verantwoord is; 

nodigt de Regering uit, zodra zij aanlei-
ding ziet ervan uit te gaan dat het f i-
nancieringstekort aanzienlijk groter 
dan wel kleiner uitvalt dan nu ver-
wacht wordt, in overleg te treden met 
de Kamer over de daaruit naar haar 
oordeel - mede in het licht van de ach-
terliggende oorzaken alsmede de 
vooruitzichten - te trekken conclusies 
voor het beleid, ten einde automatis-
men op het stuk van ombuigingen, 
mogelijke omvang van gericht beleid 
en wijze van financieren te vermijden, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 13(15 081). 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! .... 

De heer Dolman (FVdA): Begrijp ik 
goed dat de Regering bij wijze van 
spreken elke maand de stand van za-
ken moet opmaken? 

De heer Lubbers (CDA): Neen, mijn-
heer de Voorzitter, wij leggen de ver-
antwoordelijkheid primair bij het kabi-
net en in concreto natuurlijk bij de Mi-
nister van Financiën. Deze moet beoor-
delen of er zich een ontwikkeling gaat 
aftekenen die leidt tot een aanzienlijke 
overschrijding dan wel onderschrij-
ding van het nu verwachte financie-
ringstekort. 

De heer Kombrink (PvdA): Een harde 
motie dus! 

De heer Lubbers (CDA): Dat is weer 
zo'n 'heipaalslag' van de heer Kom-
brink! 

De heer Van Dam (PvdA): De Minister 
van Financiën heeft gisteren al gezegd 
dat hij dat niet van plan was! 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een aantal sugges-
ties naar voren gebracht voor gericht 
beleid en daaraan toegevoegd dat ik 
mij realiseer dat de mogelijkheden 
daarvoor uiterst beperkt zijn. Ik memo-
reer opnieuw dat er voor volgend jaar 
1,5 mld. voor uitgetrokken is, maar wat 
voor de jaren daarna? Ook stelt zich de 
vraag naar de optimale aanwending in 
1979. Wie weet komen er nog aanvul-
lende mogelijkheden. 

Ik herhaal niet de gehele waslijst, 
maar constateer wel dat er een positie-
ve reactie is gekomen op het punt van 
de toeristenbalans en naar mijn oor-
deel ook op de punten het innovatiebe-
leid betreffende en nu wil ik nog even 
herhalen wat ik heb gezegd over het 
Belgische plan-Spitaels. Ik ben mij er-
van bewust dat het een vrij technische 
materie is, maar het gaat thans niet om 
de techniek, maar om het essentiële 
punt dat het voor vele mensen uit de 
samenleving - ik reken mij daarbij -
erg moeilijk te aanvaarden is dat in be-
paalde deelmarkten een overschot aan 
mensen is die graag willen werken met 
name in non profitinstellingen, gericht 
op maatschappelijke dienstverlening. 

Het moet toch mogelijk zijn om met 
betrekkelijk beperkte bedragen, ge-
bruik makende van het feit dat er in het 
ene geval uitkeringen moeten worden 
betaald en in het andere geval salaris 
wordt verdiend, oplossingen te vinden 
om in die kwartaire sector meer arbeid 
te scheppen. Er zitten vele haken en 
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ogen aan en ik verzoek de Regering na-
drukkelijk dit nog eens goed te bekij-
ken. Misschien kijken wi j toch te wei-
nig naar onze zuiderburen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
enkele opmerkingen maken over het 
inkomensbeleid en allereerst - dat 
hebben wi j op de voorgrond gesteld -
het inkomensbeleid in de primaire 
sfeer. Wij constateren met dankbaar-
heid dat de Regering ingestapt is op de 
gedachte van een maximum in de 
prijscompensatie, ook wel aftopping 
geheten. 

Ik heb niet begrepen dat de Regering 
daarvoor een grens in haar hoofd 
heeft, maar wel dat zij er duidelijk de 
voorkeur aan geeft om dit in te bren-
gen in het overleg met de sociale part-
ners, zij het met een uitdrukkelijk posi-
tief oordeel daarover van de zijde van 
de Regering. Men kent de hoogte waar 
wi j nadrukkelijk aan denken. Het ligt 
binnen anderhalf a tweemaal modaal. 
Aan het eind van mijn betoog kom ik er 
nog even op terug. 

Ik roep dit in herinnering voor het 
geval de Regering het overleg zo open 
ziet dat zij er zelf zonder enig idee over 
de hoogte heen gaat. Dat lijkt mij niet 
zo verstandig. Ik zeg dit te meer daar wi j 
niet al te veel t i jd hebben. 

Het is ook van belang voor andere 
sectoren. Ik denk dan niet alleen aan 
de ambtenaren, want, zoals de heer 
Wiegel terecht zei, zij volgen wel via 
het trendbeleid. Ik denk nadrukkelijk 
aan de vrije beroepen. Bij de vaststel-
ling van de tarieven moet men tijdig 
weten waar men aan toe is. 

Het punt van onze eigen schadeloos-
stelling zal aan de orde komen bij de 
behandeling van de begroting van Bin-
nenlandse Zaken. 

De heer Kolthoff (PvdA): Is dat alles 
wat de heer Lubbers heeft opgepikt 
over de tarieven van de vrije beroepen, 
die hij zelf met zoveel kracht naarvo-
ren heeft gebracht? 

De heer Lubbers (CDA): Neen, ik kom 
daar dadelijk nog op terug. 

De heer Kolthoff (PvdA): Dan wacht ik 
daar gaarne op. 
De heer Lubbers (CDA): Ik kom dan 
nog terug op het punt van het inciden-
teel. Ik dank de Regering voor de wijze 
waarop zij deze gedachte mede onder-
steund heeft. Ik herhaal dat wij met alle 
discussies over tienden van procenten 
of tientallen miljoenen guldens op dit 
punt aanzienlijk mee de mist in zouden 
kunnen gaan als wi j niet juist op dit 
punt tot verbetering kunnen komen. 

Het gaat mij niet alleen om beheer-
sing, maar ook om zorgvuldige aan-
wending. Ik vraag nogmaals met 
kracht aan de Regering om dit aan de 
orde te stellen bij de sociale partners, 
uiteraard in de hoop dat zij bereid zul-
len zijn, bij het maken van afspraken in 
het kader van de CAO-onderhandelin-
gen dit punt daarin te vervatten. 

Ik heb gesproken over de prijscom-
pensatie in relatie met de verdeling 
van het werk. Dit punt zal, gesteund 
door de Regering, onderdeel van het 
overleg uitmaken met werknemers en 
werkgevers. Ik kon mij goed vinden in 
het betoog van de Minister van Sociale 
Zaken. Ik wil onderlijnen dat voor ons 
het solidariteitsaspect van belang is. 

Het zou buitengewoon waardevol 
zijn als bij voorbeeld een vraagstuk als 
de vervroegde uittreding van mijnwer-
ke rs -e rz i j n andere voorbeelden te 
noemen - via deze lijnen meer gereali-
seerd zou kunnen worden. Het komt 
mij voor dat de Regering zich tot nu 
toe wat weinig realiseert dat, als deze 
suggestie wordt overgenomen, het 
met vertraging in 980 een aanzienlijk 
effect zal hebben op de volumes in de 
diverse sociale verzekeringen. 

In samenhang daarmee, vind ik het 
noodzakelijk dat de Regering zich be-
zint op haar eigen mogelijkheden om 
dit te bevorderen. Er ligt naar mijn oor-
deel een zo duidelijke relatie met het 
totaal van de doelstellingen van de Re-
gering in het ombuigingsbeleid - met 
name in de sector van de sociale verze-
keringen - dat zij een aanzienlijk risico 
loopt als zij dit iets te afstandelijk zou 
behandelen. 

Nu ik het betoog van de Minister van 
Sociale Zaken nog vers in de oren heb, 
ben ik daar niet zo bang voor. Ik weet 
echter hoe het toegaat in de harde 
praktijk van het regeren. Wat op een 
bepaald moment interessant en waar-
devol is, wi l dan wel eens wat stroever 
gaan functioneren na een aantal da-
gen. Ik zou dat wil len voorkomen. 

Ik kom tot de inflatiebestrijding en 
de vrije beroepen. Hier en daar ben ik 
wat teleurgesteld. Soms, omdat ik 
dacht dat ik het anders zag dan het ka-
binet en soms ook omdat wij met el-
kaar stoten op harde realiteiten. Een 
van die harde realiteiten is dat het op dit 
moment kennelijk stroef gaat met de 
beheersing van de inflatie. Het is wei-
licht wonderli jk dat ik dit zeg op het mo-
ment dat wi j een inflatiedieptepunt heb-
ben. 

Er is een mooie lage inflatie, zoals 
wij die jaren niet hebben gehad. Laat 
ons toch ontzettend oppassen dat het 
met die inflatie niet fout gaat. Dit moet 

bij de sociale partners nog eens na-
drukkelijk onder de aandacht worden 
gebracht. In dat opzicht ben ik ervan 
overtuigd dat het volgend jaar een 
heel belangrijk en kenmerkend jaar 
wordt op dit terrein. 

Ik wens met name de Minister van 
Economische Zaken veel succes in zijn 
streven om de hem aangereikte lijn 
naar beneden toe niet te laten stijgen. 
Na de kleine problemen die er nu zijn 
met de stijgende grondstoffenprijzen, 
moet die lijn weer naar beneden lopen. 
Essentieel daarvoor is, dat er geen 
nieuwe inflatieverwachtingen ont-
staan. 

De mogelijkheden daartoe zijn be-
perkt. Een kleine bijdrage wil ik echter 
leveren: ik meen dat het goed is als wi j 
uit dit debat komen met een duidelijke 
stellingname ten aanzien van de huur-
ontwikkeling voor volgend jaar. Wat 
de heer Den Uyl zojuist heeft opge-
merkt, is juist; afwegend gaan mijn ge-
dachten uit naar 6%. 

Ik voor mij zie er geen voordeel in 
daarover thans onzekerheden te laten 
bestaan. Ik wijs erop dat dit vele nade-
lige kanten heeft. Ik zie echt wel in dat 
er een procedure is voorzien, waarbij 
later in het najaar dat cijfer bekeken 
kan worden. 

De Regering staat het echter vri j , ze-
ker als zij het daarover samen met de 
Kamer eens is, reeds op een eerder 
moment dit punt onder de loep te ne-
men, gezien de duidelijke samenhang 
met het arbeidsvoorwaarden" en anti-
inflatiebeleid. Ik zeg met nadruk: laat 
ons deze week hier vandaan gaan met 
6% huurverhoging voor volgend jaar. 

De heer Den Uyl (PvdA): De heer Lub-
bers zegt dit alsof hij meent een alge-
mene consensus te kunnen waarne-
men in de Kamer. Hij weet dat mijn 
fractie na zorgvuldige afweging van de 
factoren die wij thans kunnen over-
zien, tot de conclusie is gekomen dat 
het maximaal 5% zou moeten zijn. Ik 
ben overigens met de heer Lubbers 
van oordeel dat het alleen maar bevor-
derlijk is als er zekerheid omtrent die 
5% zou zijn, als deze algemene be-
schouwingen zijn geëindigd. 

Minister Albeda: Het is een gewogen 
gemiddelde! 

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

De heer Kombrink (PvdA): Is de heer 
Lubbers het met de heer Den Uyl 
eens? 

De heer Lubbers (CDA): Er is voor mij 
geen aanleiding hierop in te gaan. Ik 
heb zo vaak een verschil van inzicht 
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gehad met de heer Den Uyl, maar wi j 
kunnen ons nu veroorloven elk op ons 
eigen standpunt te blijven staan. Dat 
was niet altijd zo. 

Wat de vrije beroepen betreft, had 
de Ministervan Economische Zaken 
natuurlijk gelijk toen hij zei dat, waar 
geen wet bestaat, hij de functionele in-
komensopenbaarheid niet kan afdwin-
gen. Ik moet toch met nadruk zeggen 
dat, los van de wet op de functionele 
inkomensopenbaarheid, de systema-
tiek die daarin is geregeld, nu al zoveel 
jaren onderwerp van overleg is met de 
vrije-beroepsbeoefenaren (ik weet dat 
talrijke groepen hieraan al lang vol-
doen), het zowel in hun als in het voor-
deel van de Regering is als er ter zake 
meer openheid kwam. Dit zou tevens 
in het voordeel van de inflatiebestrij-
ding zijn. 

Ik meen dat ten minste de Kamer 
geïnformeerd dient te worden over de 
onderliggende gegevens op basis 
waarvan daarvoor besluiten genomen 
worden, opdat de geloofwaardigheid 
van dit beleid wint. 

Nu wi j te maken hebben met een re-
latief lage inflatie lijkt het mij juist erg 
essentieel niet in te gaan op verhalen 
die erop neerkomen dat de bijprijzing 
die men nu nodig heeft, eigenlijk be-
trekking heeft op één a twee jaar gele-
den. In feite namelijk betekent een bij-
prijzing nu inkomensontwikkeling op 
dit moment en in 1979; daarvoor geldt 
het principe van gelijke monniken, ge-
lijke kappen. Dit betekent dat men niet 
op de wens tot na-ijling kan ingaan. 

Over het midden- en kleinbedrijf heb 
ik weinig op te merken na datgene wat 
gezegd is. Ook ten aanzien hiervan 
dient geen discriminatie plaatste vin-
den in de inkomenspositie. Een be-
langrijk punt lijkt mij (ik was wat be-
zorgd over het betoog hierover van de 
Minister van Financiën) dat eraan 
voortgewerkt wordt dat de voorstellen 
van Hofstra in wetgeving omgezet 
worden. Juist bij lage inflatie kan het 
een goed moment zijn om dit te doen. 
Ik hoop dat dit moment niet gepas-
seerd wordt. 

Ik kom dan bij de Wet op de investe-
ringsrekening. De Minister van Econo-
mische Zaken heeft gezegd dat hij de 
datum 1 januari a.s. wat de tweede fa-
se betreft, niet kan halen. Dit is buiten-
gewoon spijt ig, maar hij heeft eraan 
toegevoegd dat hij toch niet lang daar-
na met concrete voorstellen zal ko-
men, de verschillende nog openstaan-
de facetten betreffende. 

Minister Van Aardenne: De voorstel-
len zullen vóór 1 januari komen. 

De heer Lubbers (CDA): De verwer-
king in wetgeving dient daarna zo 
spoedig mogelijk te komen. Ik vind dat 
wi j de Minister the benefit of the doubt 
zouden moeten geven wat dit punt 
aangaat. Dit lijkt mij een redelijke be-
nadering. 

Dan is er het vraagstuk van de ar-
beidsplaatsentoeslag. De Minister 
heeft in antwoord op de gehouden be-
togen gezegd dat hij een andere, nieu-
we suggestie heeft, namelijk om bin-
nen de WIR een projectmatige benade-
ring te zoeken, maar dan niet per be-
drijf maar per sector. Wij zouden on-
zerzijds die benadering zeker niet bij 
voorbaat wil len uitsluiten. Wij leggen 
er wel één belangrijke restrictie aan. 
Indien dit betekent dat weer opnieuw 
veel t i jd nodig is voor aanzienlijk over-
leg en beraad, vinden wi j dit een vlucht 
voorwaarts die wi j zouden wil len af-
snijden. 

Minister Van Aardenne: Ik heb drie a 
vier maanden nodig. 

De heer Lubbers (CDA): Wij houden u 
eraan dat binnen drie a vier maanden 
de keus tussen de twee- en de driepoot 
gemaakt wordt en dat wi j dan effectief 
kunnen zeggen dat op verantwoorde 
wijze een vorm van arbeidsplaatsen-
toeslag zijn herkenbare plaats in de 
WIR heeft gekregen, opdat ook in dat 
instrument de relatie winst-werk, al-
thans zoveel mogelijk, duidelijk wordt. 

Ik heb de Minister gevraagd, te ko-
men met een voorontwerp ten aanzien 
van de sectorele problematiek. Hij rea-
geerde niet onwelwil lend op dat be-
toog, maar om hem te helpen en te 
peilen hoe de Kamer hierover denkt, 
zou ik een uitspraak over dat onder-
werp wil len uitlokken. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lubbers, 
Aantjes, Van Leijenhorst, Van Houwe-
lingen en Van Muiden wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
' 8 1 ; 

overwegende, dat sectorale samen-
werking onvoldoende van de grond 
komt en daarmee het sectorstructuur-
beleid frustreert; 

overwegende, dat zekerheid over een 
systematisch geheel van rechten en 
plichten van overheid en andere be-
trokkenen ontbreekt; 

nodigt de Regering uit, te komen tot 
een voor-ontwerp van wet. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 14(15081). 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn betoog ter zake van de arbeids-
plaatsenovereenkomst en het arbeids-
plaatsenoverleg, zoals de Minister 
van Sociale Zaken dat voor het kabinet 
heeft verwoord. Wij vinden deze zaak 
belangrijk, omdat juist in deze tijd de 
onderneming voor betrokkenen meer 
herkenbaar moet worden als drager 
van werkgelegenheid. Bij die ontwik-
keling zien wi j het niet alleen als een 
positieve bejegening van de zijde van 
de overheid, maar denken wij dat de 
overheid op tal van punten en deel-
aspecten in wezen partner is. 

Ik wijs op het arbeidsmarktbeleid en 
op het volumebeleid in de sociale ver-
zekering. Een effectief volumebeleid in 
de sociale verzekering moet voor een 
deel zijn plaats vinden op het niveau 
van de ondernemingen zelf. 

Ik zou het op prijs stellen, indien in 
het overleg met de Stichting van de 
Arbeid - het zal naar ik aanneem van-
zelf gebeuren - nog eens goed wordt 
vastgesteld, aan de hand van het be-
toog van de Minister van Sociale Za-
ken, waar ik graag mijn eigen opmer-
kingen naast leg, waar nu nog precies 
de verschilpunten zitten in de visie tus-
sen werkgevers en werknemers. 

Ik zou het dus op prijs stellen, dit bij 
gelegenheid te vernemen, zodat wi j 
vanuit de mist in de helderheid komen. 
Voor het functioneren van de onderne-
mingen is het ook erg goed dat er 
meer wordt gepreciseerd, wat nu op 
dat punt verantwoord of niet verant-
woord is. 

De heer Aantjes heeft zo juist al ge-
zegd dat wij erg veel waarde hechten 
aan het regionale beleid. Op dat punt 
was ik ook een beetje bezorgd, toen ik 
luisterde naar de Minister van Econo-
mische Zaken. Op bepaalde punten in 
zijn betoog kwam hij erop terug, dat 
het heel goed is, een structureel beleid 
te voeren, maar dat het in wezen daar-
heen moet leiden, waartoe ook een 
marktconforme benadering uiteinde-
lijk zou gaan. 

Als er één gebied is waar dat beslist 
niet het geval is, dan is dat bij het regi-
onale beleid. In het regionale beleid 
moet hij bewust discrimineren om 
marktconforme uitkomsten te voorko-
men. Ik zeg dat nog eens nadrukkelijk 
en paar dat aan de zorgen die wij heb-
ben op het gebied van het ISP, voor 
wat betreft het noorden des lands. Ik 
heb de oud-mijnwerkerproblematiek 
al genoemd. Het komt iedere keer 
weer meer op het punt, zoals ik dat zo-
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juist heb geformuleerd; de noodzake-
lijke positieve discriminatie. 

Verleden week heb ik op dit punt in 
mijn betoog het punt opgepakt van het 
oordeel over de verschillende ombui-
gingsvoorstellen zelf. Ik hervat dat nu. 
Ten aanzien van de sectorbouw be-
hoef ik niet meer terug te komen op 
het oordeel over de huurverhoging. 
Omdat ik het verleden week daar heb 
genoemd, zeg ik nu nog iets over het 
verlengen met enkele schijven van het 
huurwaardeforfait voor eigen wonin-
gen. Het is misschien wat willekeurig 
dat dit juist nu bij de behandeling van 
Bestek '81 de beraadslaging is binnen-
getreden. Ik geef dat toe. 

Wij menen echter te moeten consta-
teren dat hier een duidelijke anomalie 
is, waar het betreft de zeer dure en du-
re huizen. Wij geven er de voorkeur 
aan, aan dit punt vastte houden. Het 
komt overigens naruurlijk vanzelf aan 
de orde bij de specifieke belasting-
voorstellen, waarbij wi j dan wel zien of 
de Regering zelf aanleiding ziet in ons 
hernieuwd verzoek om dat met enkele 
schijven te verlengen op dat moment. 

Ik denk concreet aan drie schijven, 
want op dat moment zijn wi j dan bij 
met de inflatie sinds het begin van het 
hele systeem. Het kan ook zijn dat de 
Regering er de voorkeur aan geeft, af 
te wachten wat de Kamer ervan denkt. 
Onze opstelling is dan in ieder geval 
bekend. 

Er zijn onmiskenbaar - waarschijn-
lijk door de voorbereiding van Bestek 
'81 heen - nieuwe en nadere gegevens 
gekomen over de behoeften en de pro-
blemen bij de realisatie van de behoef-
ten ten aanzien van de bouwinspan-
ning, zelfs binnen de programma's 
van de Regering. Hierop gebaseerd, 
hebben wij ons niet vastgelegd op het 
totale begrote bedrag voor het depar-
tement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, opdat er ruimte 
overblijft om straks met elkaar te dis-
cussiëren over bijstellingen met name 
van de gesubsidieerde sector. 

Op zeer korte termijn moet men 
hierbij aan de woningwetbouw den-
ken en op iets langere termijn aan de 
premiesector. Ik roep in herinnering 
dat ik het kabinet heb gevraagd of het 
niet mogelijk is als men toch structu-
reel tot bijstellingen moet komen, de 
Staatssecretaris in zijn pogingen, de 
knelpunten op te lossen, op enige wij-
ze tegemoet te komen. 

Bij de afwegingen van de Regering 
ter zake van arbeidsmarkt en financiële 
middelen heeft zij temporisering van 
de projecten van de Rijksgebouwen-
dienst genoemd. Dit lijkt mij volstrekt 
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aanvaardbaar, want zowel het finan-
cieringsprobleem als het arbeids-
marktprobleem is een valide argu-
ment. Het is mogelijk dat wij in het 
westen van het land moeten proberen 
tot een verschuiving te komen: minder 
realisatie van zeer dure vrije-sector-
bouw, woningen waaraan de behoefte 
door de maatschappelijke bril gezien 
geringer is en die op dit moment het ri-
sico dragen dat het totaal beschikbare 
potentieel aan bouwcapaciteit voor de 
gesubsidieerde sector te klein wordt. 

De heer Kombrink (PvdA): Mag ik de 
conclusie uit uw woorden trekken dat 
het CDA bij zijn verlangen blijft dat de 
Regering het woningbouwprogramma 
herziet in twee opzichten, namelijk dat 
het CDA een hoger aantal wenst en dat 
het CDA tot een versterking wi l komen 
van de woningwet- en de premiekoop-
sector? U heeft dit in eerste termijn 
voorgesteld. 

De heer Lubbers (CDA): Ja, met dien 
verstande dat wi j bij de mate waarin 
deze verschuivingen zullen optreden, 
zullen aanvaarden - ik meen dit in de 
plannen teruggevonden te hebben -
dat nadrukkelijk de arbeidsmarkt-
aspecten moeten worden bezien en dat 
een zorgvuldige afweging moet 
plaatsvinden met de financiële proble-
matiek. Ik verwijs naar de suggestie 
betreffende de Rijksgebouwendienst 
en naar de afweging tegen het totaal 
van de rijksmiddelen. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik meen dat 
het goed is, over en weer duidelijkheid 
te krijgen over wat precies aan het ka-
binet wordt gevraagd. Vraagt u op dit 
moment aan het kabinet een herzie-
ning van het woningbouwprogranv 
ma? U zegt toch niet: Wij zien nog wel 
eens? 

De heer Lubbers (CDA): Het lijkt mij es-
sentieel in het kader van dit debat dat 
wij vaststellen dat wi j ons niet kunnen 
binden aan de ingediende begroting 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en het totale bedrag ervan, 
omdat wi j hierover bij de behandeling 
van deze begroting een discussie wi l -
len voeren. 

De heer Kombrink (PvdA): Ik conclu-
deer dat dit een stap terug is ten op-
zichte van wat in eerste termijn is ge-
zegd. Toen heeft de heer Lubbers na-
mens zijn fractie duidelijk een herzie-
ning van het woningbouwprogramma 
bepleit. Het is nu meer een houding 
van 'wij zien tegen die tijd nog wel ' en 
'wij moeten het zelf nog allemaal goed 
bekijken'. Misschien kan hij dit tegen-
spreken en zeggen dat het CDA de Re-
gering uitnodigt, met een herziening 
van het programma te komen. 
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De heer Lubbers (CDA): U vergist zich; 
u zult mijn tekst moeten nalezen. Ik 
heb in eerste termijn het dilemma ge-
schetst en gezegd dat nadere afwe-
ging bij de begrotingsbehandeling zal 
plaatsvinden. 

De heer Kombrink (PvdA): Wij worden 
voortdurend in het onzekere gelaten 
op dit punt, evenals op vele andere 
punten, over de precieze betekenis van 
uw verlangens en suggesties? 

De heer Lubbers (CDA): Ik begrijp dat 
u staat te popelen om de begrotings-
behandeling van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening reeds nu te nou-
den, omdat u dan kunt blijven staan. 
Daarom gaat het nu echter niet. 

De heer Kombrink (PvdA): Mist, dikke 
mist! 

De heer Lubbers (CDA): Ik kom bij het 
Gemeentefonds. De Ministervan Fi-
nanciën neemt - zeer opvallend - op 
dit punt wel risico's. Ik wens hem 
sterkte met het nemen daarvan. 

De Minister van Financiën heeft niet 
onwelwil lend gereageerd op mijn sug-
gestie met betrekking tot de land-
bouwgronden en de natuurgebieden. 
Hij heeft gezegd dat hij de voorstellen 
inzake de grondpolitiek wil afwachten. 
Nu weet hij beter dan ik, wanneer zij 
komen. Ik heb hiertegen geen be-
zwaar, tenzij deze voorstellen - onver-
w a c h t " later zouden komen dan de 
begrotingsbehandeling van de twee 
departementen die hierbij in het ge-
ding zijn, Landbouw en Visserij ener-
zijds en CRM anderzijds. In dat geval 
kan deze zaak beter met de begrotings-
behandelingen worden meegenomen. 
Het argument van het vermogensver-
lies kan ik overigens niet helemaal wis-
iselen. Ik neem aan dat de vermogens-
balans dezelfde blijft als men midde-
len vrijmaakt en daarvoor andere ver-
werft. 

Ik kom bij het sociale verzekerings-
stelsel. Op twee zeer concrete punten 
hebben wi j een afwijkende visie van 
de Regering. Ik heb ze in mijn betoog 
naar voren gebracht. Daarnaast heb-
ben wi j onze benadering van de gehe-
le problematiek. Om wille van de over-
zichtelijkheid wil ik eerst, verwoord in 
een Kameruitspraak, de twee concrete 
punten neerleggen, waartoe ik de vol-
gende motie overhandig. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lubbers 
Aantjes, Van Leijenhorst, Boersma en 
Weijers wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
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Voorzitter 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
'81 , inzake het sociaal verzekerings-
stelsel; 

overwegende, hoe belangrijk voor de 
betrokken uitkeringstrekkers het ver-
krijgen van zekerheid is; 

overwegende ook, dat discriminatie 
tussen actieven en inactieven voorko-
men dient te worden; 

nodigt de Regering uit: 

a. initiatieven te nemen om nog in 
1979 tot wettelijke vastlegging te ko-
men van de zgn. netto-netto systema-
tiek in overeenstemming met het be-
ginsel dat de koopkracht van de laagst-
betaalde actieven, zoals bepaald door 
het zgn. wettelijk minimumloon en de 
daarop toegestane premie-inhoudin-
gen enerzijds en de koopkracht van de 
inactieven met het laagste uitkerings-
niveau anderzijds gelijk dient te zijn; 

b. met betrekking tot de zgn. bruto-
netto problematiek tot een zodanig 
stelsel te komen, dat de door de Rege-
ring te geven koopkrachtgarantie in 
1979 geldt tot modaal toe en dat voor 
de jaren daarna evenzeer gelijke koop-
krachtnormen zullen gelden voor lager 
betaalde actieven en inactieven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 15 (15081). 

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

De heer Den Uyl (PvdA): Luisterend 
naar de tekst van de motie van de heer 
Lubbers, tref ik daarin aan dat de Re-
gering wordt uitgenodigd, een wette-
lijke systematiek tot stand te brengen 
waarbij de sociale uitkering wordt ge-
koppeld aan de laagste minimumloon-
betaling met de daarop toegelaten 
premie-inhouding. 

Ik moet dit zo begrijpen dat de heer 
Lubbers, als in enige bedri j fstak" hoe 
klein ~ sprake is van een zeer verre-
gaande premie-inhouding bij een deel 
van het aantal minimumloners, terwijl 
het gros van de minimumloners min-
der premie ingehouden krijgt, de uitke-
ring wil koppelen aan die kleine min-
derheid van ontvangers van het mini-
mumloon, die toevallig te maken heeft 
met de grote premie-inhouding. Is dat 
de strekking van hetgeen u voorstelt? 
Het staat er namelijk wel zo. 

De heer Lubbers (CDA): Ik acht een 
verantwoorde basis niet de hoogst 
denkbare uitkering voor een bepaalde 

werknemer in een bedrijfstak maar het 
gemiddelde van die werknemers in de 
sectoren waarin het maximaal moge-
lijk wordt ingehouden, op grond van 
hetgeen wettelijk wordt toegestaan. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is dus een 
bevestigend antwoord. 

De heer Lubbers (CDA): Neen, dat is 
geen bevestigend antwoord. 

De heer Den Uyl (PvdA): Jawel, dat is 
het wel. U gaat uit van hetgeen wette-
lijk is toegestaan aan premie-inhou-
ding en u koppelt de uitkering niet aan 
de doorsnee-minimumloner, welke 
keuze u zou moeten maken. In ons be-
staande stelsel is de sociale minimum-
uitkering gekoppeld aan de door-
snee-minimumloner. U steltvoor, dit te 
ontkoppelen en haar te koppelen aan 
de hoogst toegelaten premie-inhou-
ding. Dat is een wezenlijke breuk met 
het bestaande stelsel. Uw voorstel is 
terecht zowel door het CNV als door de 
FNV afgewezen. Ik zeg u bij voorbaat 
dat ook ik ertegen ben. 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Men kan zich op het stand-
punt stellen, dat het gemiddelde dient 
te worden genomen van alle actieven 
in Nederland met een salaris, overeen-
komend met het bruto-minimumloon. 
Dit is denkbaar. De heer Den Uyl doet 
het. Hij moet echter niet doen alsof ik -
hij heeft dit gedaan, zeker toen hij zijn 
betoog begon - in mijn benadering 
uitga van de man voor wie de aller-
grootste hoeveelheid aan premies 
wordt ingehouden. 

Heel zorgvuldig gezegd is het zo, dat 
in een aantal gevallen, verdeeld over 
een aantal sectoren, bij het minimum-
loon wordt ingehouden wat maximaal 
mogelijk is, en in een aantal andere ge-
vallen niet de maximale premies wor-
den ingehouden. Ik laat de hierachter 
gelegen techniek buiten beschouwing. 

Ik meen dat het zorgvuldig is, niet uit 
te gaan van het allerextreemste geval, 
maar van het gemiddelde van die ge-
vallen, waarbij bij het wettelijk mini-
mumloon (wij spreken en hebben al-
ti jd gesproken over een wettelijk mini-
mumloon) de wettelijk toegestane pre-
mies worden ingehouden. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb de in-
druk dat wi j het niet met elkaar eens 
zijn. Ik zal de tekst van de motie erop 
nalezen. Ik zal de heer Lubbers dan een 
nader oordeel hierover geven. Voor al-
le zekerheid zou ik hem nog willen vra-
gen, of hij van mening is, dat de Rege-
ring niet moet overgaan tot een kor-
ting op de minima voordat de wettelij-
ke systematiek is tot stand gebracht. 

De heer Lubbers (CDA): Ik kom hierop 
terug. Ik was nog niet uitgesproken. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik wacht vol 
spanning af, of dit inderdaad de conse-
quentie van de motie is. Zij moet toch 
ergens op stoelen! 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l vaststellen, onder 
dankzegging voor de benadering van 
de Minister van Sociale Zaken, dat er 
nog verschillen in benadering zijn. 
Hierbij gaat het niet alleen erom, of wij 
het hierover eens worden. Het lijkt mij 
zeer van belang - ik zou dit zeer op 
prijs stellen - wanneer de genoemde 
uitgangspunten onderwerp van nader 
beraad met de sociale partners zullen 
vormen. 

Het is duidelijk, dat er op korte ter-
mijn beraad over tal van onderwerpen 
zal zijn. Ik heb in dit verband een be-
langrijke vraag gesteld over inkomens-
politieke differentiatie. Zijn wi j werke-
lijk uitgediscussieerd over de vraag, 
hoe de verbreding van het draagvlak 
moet worden bereikt? 

Voorts denk ik aan de mogelijkheid 
van de premiegrens. Ik kan mij voorstel-
len, dat hiermee enige t i jd gemoeid zal 
zijn. Ik wil de Regering nadrukkelijk vra-
gen, hierover nog eens onbevangen, op 
basis van de fundamentele uitgangs-
punten - pas van daar uit komt men tot 
een meer algemeen aanvaarde syste-
matiek - t e spreken. Dit doet een vraag 
rijzen wat de zeer korte termijn betreft. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
gisteren gezegd - ik meen, mede op 
verzoek van de heer Den Uyl - dat hij 
met name bij dit beleidsonderdeel 
(maar het gold waarschijnlijk voor het 
geheel) ervoor in is - hij zei dit namens 
de Regering - op korte termijn met de 
sociale partners te spreken over de 
vraag, of er mogelijkheden zijn, ge-
hoord dit debat en de resultaten ervan, 
om bepaalde zaken op een andere wi j-
ze te doen. Ik acht dit ook op het onder-
havige terrein buitengewoon waarde-
vol. 

Dit terrein zou naar mijn mening ze-
ker niet hiervan moeten worden uitge-
sloten. Dit brengt mij tot een punt dat 
de heerTer louwaande orde heeft 
gesteld: Kunnen wi j het ons als Kamer 
veroorloven, aan de Regering om dit 
overleg te vragen, terwijl de Kamer 
zegt, geen enkel oordeel hierover te 
hebben voordat hierover op korte ter-
mijn nader met de sociale partners is 
gesproken (toegespitst op de situatie 
op korte termijn)? 

Ik kom op dit punt tot de volgende 
conclusie, namelijk dat evenzeer houd-
baar zou zijn de redenering, dat eerst 
met de sociale partners moet worden 
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Lubbers 
gesproken en dat de Regering dan hier 
weer terugkomt. Dit is evenzeer houd-
baar als het bewandelen van de omge-
keerde weg. In een afweging - hier-
over kan men verschillend denken; in 
mijn fractie wórdt verschillend hier-
over gedacht - kom ik tot de volgende 
suggestie: 

Zou het wellicht verstandig zijn wan-
neer de Regering vaststelt, dat zij op 
korte termijn hierover overleg dient te 
openen en dat zij als aanvankelijk oor-
deel in dit overleg meeneemt (althans 
voor zover het mijn fractie betreft en 
gehoord ook mijn uiteenzetting in eer-
ste termijn), dat het redelijk zou zijn, 
mede in het licht van de discussie die 
ik zojuist met de heer Den Uyl heb ge-
had, dat - gegeven de toezegging van 
de Regering - reeds in 1979 met een 
wettelijke regeling te komen die aan be-
trokkenen garanties en zekerheid geeft 
(géén nieuwe formules) reeds per 1 ja-
nuari aanstaande een deel te verreke-
nen van het verschil met betrekking tot 
de fictieve premie, op voorwaarde, dat 
het volgende deel, door de Regering 
voorzien voor 1 juli 1979, pas aan de or-
de komt bij de behandeling van het ons 
ter zake toegezegde wetsvoorstel? 

Wat de bruto-netto-problematiek be-
treft, is cruciaal de vraag: Moeten wi j 
uitgaan van de filosofie van de terug-
werkende kracht of van de filosofie 
van het meedragen, ook van de niet-ac-
tieven van de sociale premie-proble-
matiek? Ik herhaal die discussie niet. 

Er moet nu een gesprek met de soci-
ale partners plaatsvinden. Als men 
met een aanvankelijk oordeel op dit 
punt naar de sociale partners gaat, lijkt 
het meest evenwichtige het volgende 
vast te stellen. In het afgelopen jaar is 
als gevolg van de bruto-netto-proble-
matiek opnieuw enkele tienden ver-
schil gegroeid tussen de actieven en 
de niet-actieven. 

Op 1 januari 1979 zullen hier weer 
enkele tienden aan zijn toegevoegd. Ik 
schat dit bij de huidige premies onge-
veer 0,3%. Exact kan dit niet worden 
aangegeven, want bepaalde premies 
zullen nader worden vastgesteld. Als 
er meer ti jd nodig is, kan als aanvanke-
lijk oordeel op tafel worden gelegd op 
dit punt pas op de plaats te maken, 
geen terugwerkende kracht enerzijds 
en anderzijds het gat tussen actieven 
en in-actieven op dit moment niet gro-
ter te laten worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
te spreken over de kwestie van de 
ambtenaren, waarover de heer Aan-
tjes al heeft gesproken. Indien de af-
topping doorgaat - ik mag er toch van-
uit gaan, dat dit zal gebeuren - dan wil 

ik er de nadruk op leggen, hoe waarde-
vol het is te bespreken, of die bedra-
gen voor onderwijs en quartaire sector 
kunnen worden aangewend. Dit is dan 
een pril begin daar wat meer te doen. 

Ik kom op het punt van de gezond-
heidszorg. Ik zou op dit terrein een uit-
spraak aan de Kamer wil len voorleg-
gen. Het antwoord van de Regering 
was zodanig, dat de meeste duidelijk-
heid ontstaat, als wi j elkaar ontmoeten 
aan de hand van een zeer concrete 
tekst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u hierbij een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Lubbers, 
Aantjes, Van Leijenhorst, Weijers en 
Evenhuis-van Essen wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over 
Bestek'81; 

overwegende, dat beperking van de 
kostenontwikkeling in de gezond-
heidszorg geboden is, zowel in het al-
gemeen als in het kader van Bestek 
' 8 1 ; 

van oordeel, dat daarbij het beleid, ge-
richt op versterking van de eerste-lijns-
zorg en het opheffen van achterstan-
den in de geestelijke gezondheidszorg, 
in stand dient te bli jven; 

overwegende, dat de voorgenomen 
ombuigingen in de gezondheidszorg 
een belangrijk onderdeel vormen van 
Bestek'81; 

van mening, dat voorshands enkele 
beleidsvoornemens van de Regering, 
voor wat betreft hun realisatie-moge-
lijkheden, onzeker zijn; 

van oordeel, dat de voorgestelde ei-
gen-bijdrageregeling op niet-klinische 
verstrekkingen niet functioneel past in 
de gezondheidszorg, inkomenspolitiek 
niet aanvaardbaar is, en ook stuit op 
administratief-technische problemen; 

verzoekt de Regering o m : 

a. in overleg met de daarvoor in aan-
merking komende groeperingen en in-
stanties uit de gezondheidszorg een 
harmonisch en integraal plan van kos-
tenbeheersing te ontwikkelen en te-
vens de daartoe noodzakelijke wetteli j-
ke maatregelen - waarin het principe 
van de eigen-bijdrageregeling op aan-
vaardbare wijze aan de orde komt - in 
voorbereiding te nemen; 

b. dit plan op zo kort mogelijke ter-
mijn aan de Kamer voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 16 (15081). 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom thans aan het opma-
ken van de financiële balans. Ik heb 
een en andermaal gezegd, dat het niet 
onze bedoeling is de pijnlijke kanten 
van de ombuigingsoperatie te ontgaan 
en de omvang ervan ten principale te 
gaan aanvechten. Het tegendeel is het 
geval. Wij hebben geprobeerd de 
grondslagen - ik denk aan de inko-
mensmatiging - meer fundering te ge-
ven. Wij realiseren ons, dat op korte 
termijn, in 1979 problemen kunnen rij-
zen. Ik kan alle rekensommen niet pre-
cies maken. Ik wijs erop, dat uitvoering 
van de zoeven ingediende motie kan 
leiden tot een tekort in de totale opzet 
van de ombuiging. 

Wij hebben andere suggesties ge-
daan. Wij hebben er veel vertrouwen 
in, dat het in de sector gezondheids-
zorg op termijn beter wordt. In 1979 
kan echter een probleem ontstaan. 

Wij wil len geen definitief voorschot 
nemen op de bouwdiscussie, maar uit 
een oogpunt van realiteit moeten wi j 
daarmee toch ook rekening houden. 

Wat de sociale voorzieningen be-
treft, zijn de zaken veel moeilijker te 
beoordelen. Een en ander hangt dui-
delijk af van de overlegsituatie. Struc-
tureel hangt het ook heel duidelijk af 
van samenhangen met de vervroegde 
uittredingsproblematiek en dergelijke. 

Dan kom ik aan het punt, dat ik in 
tweede termijn niet meer heb aange-
raakt: de onzekerheden die met name 
aan de trendvolgers kleven. Ik wi l 
daarop niet terugkomen. 

De heer Joekes (VVD): Was dat de ba-
lans van de geachte afgevaardigde? 

De heer Lubbers (CDA): Nog niet. Ik 
ben die nog aan het opmaken. 

De heer Joekes (VVD): Dan wacht ik 
even rustig als de geachte afgevaar-
digde de heer Den Uyl. 
De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu is dat punt, gehoord het 
betoog van de Ministervan Binnen-
landse Zaken, heel moeilijk in te schat-
ten. Als ik het geheel overzie, is het 
haast niet doenlijk, een en ander in een 
bepaald bedrag uit te drukken. Ik no-
teer alleen dat er risico's inzitten. Ik no-
teer ook dat de Minister van Financiën 
volstrekt terecht, naar mijn oordeel, er-
op gewezen heeft dat het financie-
ringstekort niet groter mag zijn dan 
6%. 

Meent hij, dat het met passen en me-
ten te doen is, of moet op het dek-
kingsplan, waarover wij al voldoende 
hebben gesproken, nog enig comple-
ment komen? Ik heb hierover ook in 
eerste termijn gesproken. Ik heb ge-
zegd, dat wi j niet uitsluiten dat men op 
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pragmatische gronden wellicht tot het 
punt van de inflatiecorrectie aan de or-
de moet stellen. 

Ik wi l vooropstellen, dat ook aan an-
dere zaken valt te denken. Men zou 
kunnen spreken over een forsere ver-
hoging van de overdrachtsbelasting. Ik 
zie daaraan ernstige nadelen. Men zou 
kunnen spreken over een verhoging 
van de accijns op alcohol van enige 
substantiële omvang. Dat zou wellicht 
tot uitdrukking brengen dat een afwe-
gingsproces in deze Kamer heeft 
plaatsgevonden. Ik weet echter, dat er 
technische bezwaren aan zitten, die ik 
beslist niet weg wil wuiven. 

Wat de inflatiecorrectie betreft, wi l ik 
het kabinet erop attenderen, dat de ge-
kozen systematiek in de primaire sec-
tor, die wi j met het kabinet hebben ge-
kozen, bij de vrijwill ige iijn, die wi j ook 
samen hebben gekozen, er wel toe 
leidt dat pas op 1 juli a.s. die aftopping 
effectief wordt. Dat betekent dat het in-
komensbeeld voor volgend jaar - ik wil 
niet mill imeteren, daar houd ik niet 
van - de vraag oproept of er in hetto-
taal van alles wat gebeurt sprake is van 
een goede uitkomst. Ik zou het kabinet 
met nadruk willen vragen, onbevoor-
oordeeld - wij hebben dit onbevoor-
deeld benaderd - de alternatieven te-
gen elkaar af te wegen en dit mede te 
doen in relatie met wat er feitelijk -
men kan dit zo uitrekenen - aan inko-
mensontwikkeling in de onderscheide-
ne categorieën volgend jaar optreedt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot 
het eind van mijn betoog. 

De heer Joekes (VVD): Heeft de geach-
te afgevaardigde nu wel zijn balans op-
gemaakt? 

De heer Lubbers (CDA): Ja, ik heb na-
melijk uitdrukkelijk aan de Regering 
gevraagd, zich erover te beraden of 
zij met het belastingplan dat nu voor-
ligt kan volstaan, gezien het verzoek in-
zake soliditeit. 

De heer Joekes (VVD): Ik heb geen 
woord gemist. In alle vriendschap ge-
zegd: de geachte afgevaardigde heeft 
in zijn vorige levens ongetwijfeld nogal 
wat met balansen te maken gehad. Mijn 
begrip van een balans is öf een instru-
ment dat gemaakt is om te 
wegen öf de uitkomsten van een we-
ging. Ik had zo graag gehoord wat de 
geachte afgevaardigde en zijn fractie-
genoten als consequenties zien van 
een aantal op zichzelf natuurlijk be-
spreekbare voorstellen, die door hem 
naar voren zijn gebracht. Iets van een 
benadering van een cijfermatige op-
stelling daarvan heb ik gemist. De ge-

achte afgevaardigde zal begrijpen hoe-
zeer juist een lid van de VVD-f ractie dat 
mist, die sinds jaren gewend is alter-
natieven wel cijfermatig op te stellen. 

De heer Van Dam (PvdA): Als je een 
weegschaal gebruikt, moet je iets heb-
ben om te wegen. 

De heer Joekes (VVD): Is dat een privé-
opmerking van de geachte afgevaar-
digde de heer Van Dam, of is dat een 
politieke opmerking? 

De heer Van Dam (PvdA): Dacht u na-
mens de Regering, of zo? 

De heer Joekes (VVD): Ik had mij kun-
nen voorstellen, dat het wegen een 
probleem zou zijn dat de geachte afge-
vaardigde bezighield. Ik ben hem zeer 
dankbaar voor zijn bijval voor mijn op-
merking in het geméén overleg. 

De heer Van Dam (PvdA): Als het om 
een beoordeling gaat van het CDA, die 
met wegen en balansen te maken 
heeft, dan kunnen wi j elkaar heel vaak 
vinden. 

De heer Joekes (VVD): Ik sta sprake-
loos. 

De heer Van Dam (PvdA): Dat vind ik 
helemaal niet erg. 

De heer Lubbers (CDA): De heer Joe-
kes zou haast vergeten kunnen zijn, en 
daarvoor zou ik dan de heer Van Dam 
dankbaar kunnen zijn, dat ik hem nog 
een antwoord schuldig was. 

De heer Joekes (VVD): Zeker niet. 

De heer Lubbers (CDA): Onze fractie 
zou tegen een aanvullende dekking in 
de omvang van bij voorbeeld 20% in-
flatiecorrectie m inde r - van 100% naar 
80% - geen overwegende bezwaren 
hebben. Zou een zelfde bedrag in di-
recte sfeer, waarvoor ik een suggestie 
heb gedaan, worden gevonden, dan 
hebben wi j daartegen op zichzelf ook 
geen overwegende bezwaren. 

Wij vinden dat het, waar de Minister 
van Financiën een- en andermaal be-
paalde hoofdpunten in zijn beleid de 
revue heeft laten passeren en heeft 
aangegeven, hoe moeilijk ook voor 
hem de afwegingen zijn, op dit mo-
ment te ver zou gaan om vast te pin-
nen: het is zoveel gulden en zoveel 
aanvullende dekking lijkt ons hierbij te 
horen. Wij vinden dat de Minister van 
Financiën, uiteraard met het hele kabi-
net, die balans moet opmaken, omdat 
het bij tal van posten gaat om de vraag 
van inschatting, hoeveel dit werkelijk 
aan problemen in het volgend jaar op-
levert. 

De heer Dolman (PvdA): Wil de geach-
te afgevaardigde extra inkomsten voor 

het Rijk, dat wil zeggen: wi l hij ook 
meer uitgeven? Ik heb niet begrepen 
dat hij het financieringstekort wil be-
perken. 

De heer Lubbers (CDA): Nee, het.... 

De heer Dolman (PvdA): Wat wilt u 
dan allemaal meer uitgeven? 

De heer Lubbers (CDA): Ik heb al een 
aantal punten aangegeven, bij voor-
beeld uitspraken over de gezondheids-
zorg die wi j ter tafel hebben gebracht. 
Gegeven de antwoorden op een aantal 
kamervragen zijn rekensommen te 
maken, dat de voorziene ombuigingen 
naar het oordeel van de Minister van 
Financiën voor volgend jaar niet in die 
omvang op dit moment op tafel lijken 
te liggen. 

De heer Dolman (PvdA): Wilt u dat 
compenseren door een bijdrage uit de 
algemene middelen, want dat zijn ver-
zekeringsuitgaven? 

De heer Lubbers (CDA): Ik wil het 
compenseren via een extra bijdrage 
van burgers, waar het uiteindelijk van-
daan komt. Het gaat niet zozeer over 
de algemene middelen. Ik ben het 
overigens met de heer Dolman eens -
dat is ook een reden voor mij voor een 
zekere terughoudendheid op dit mo-
ment - dat het nog maar de vraag is, 
als er bepaalde tekorten ontstaan in 
bepaalde sociale verzekeringssecto-
ren, of dat geregeld moet worden via 
de rijksmiddelen of dat de voorkeur 
wordt gegeven - dat is natuurlijk een 
optie van de Minister van Financiën -
aan een iets zwaardere premiedruk-
ontwikkeling. 

De heer Dolman (PvdA): Maar u hebt 
het over verhoging van de rijksmidde-
len en over de inflatiecorrectie, maar 
niet over de premies. 

De heer Lubbers (CDA): Ik neem ook 
aan dat uitgaven die in de bouw kun-
nen optreden en trendvolgersproble-
men in de sfeer van de rijksmiddelen 
liggen, als deze zouden ontstaan. 

De heer Dolman (PvdA): Als die zou-
den ontstaan, maar wilt u het aan de 
Minister overlaten om te zeggen, wan-
neer zij zouden ontstaan? De Minister 
moet dan in mei of zo maar eens zeg-
gen of hij de alcoholaccijns of de infla-
tiecorrectie wi l wijzigen? 

De heer Lubbers (CDA): Neen, ik vind 
dat wij dat in dit debat moeten doen in 
alle duidelijkheid. 

De heer Dolman (PvdA): O, dat nu 
weer wel. 

De heer Lubbers (CDA): Mijn vraag 
aan de Minister van Financiën is, ten 
aanzien van de ombuiging, duidelijk. 
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Wij hebben die duidelijk gemaakt, ge-
hoord ook de onzekerheden die in dit 
debat zijn gebleken naar aanleiding 
van de interventies van de Ministers 
zelf. 

Er is op dit moment geen aanleiding 
om tot enige aanvullende dekking te 
komen. Men heeft uit mijn betoog wel 
kunnen opmaken, dat wi j ernstige aar-
zelingen hebben in verband met de 
vraag, of het uit een oogpunt van een 
solide benadering wel goed zou zijn 
met dit dekkingsplan en deze balans 
ten aanzien van de ombuigingen die 
nu wordt opgemaakt uit elkaar te gaan. 
Dat is de preciese stand van zaken. 

De heer Joekes (VVD): Ik meen dat het 
misverstand, voor zover het door mij is 
ontstaan, is, dat ik de geachte afge-
vaardigde hoorde zeggen, dat hij de 
balans ging opmaken. Later heb ik be-
grepen dat hij de materialen aandroeg 
voor de registeraccountants achter de 
regeringstafel om de balans op te ma-
ken en dan nog zou zien wat hij verder 
zou wil len doen. 

De heer Lubbers (CDA): Heel juist. Ik 
ga de samenvatting van de vorige keer 
niet meer geven. Het is goed om die 
over en weer door te lopen. Het zal blij-
ken dat er op bepaalde punten inder-
daad andere uitkomsten zijn. Ik ben er 
dankbaar voor dat het kabinet op tal 
van andere punten zeer welwil lend is 
geweest. Het zijn overigens onderdelen 
van een totale benadering, die hier op 
de voorgrond hebben gestaan. 

Ik wi l afsluiten met de opmerking dat 
wi j in deze discussie de problemen, die 
de Regering heeft geschetst, in volle 
ernst nemen en dat wij menen dat de 
noodzaak tot ombuigingen in particu-
liere en collectieve sector, gezien het 
feit dat wi j met elkaar op een te grote 
voet leven, onvermijdelijk is. De risi-
co's daarvan moeten wi j niet onder-
schatten. 

Tegelijkertijd heb ik in mijn betoog 
duidelijk wil len maken, dat wi j in de sa-
menleving een perspectief zullen moe-
ten schetsen, waarin mensen de in-
spanningen, die hier nu uitgezet wor-
den, kunnen meedragen, ieder naar ei-
gen verantwoordelijkheid. Wij zijn ge-
houden, bijzondere aandacht te geven 
aan vraagstukken betreffende de men-
sen, die het minst voor hun rechten 
kunnen opkomen, en aan het essentië-
le vraagstuk om de positieve functie 
van de arbeid, die ieder van ons kan er-
varen, voor zoveel mogelijk mensen in 
dit land concrete realiteit te laten zijn. 

D 
DeheerTerlouw(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De Regering heeft de Ka-
mer gisteren in vele uren geantwoord. 
Op veel vragen is zij ingegaan en zij 
heeft het niet onbekwaam gedaan. Zij 
deed het consistent en verdedigde 
haar beleid met argumenten, die al in 
Bestek '81 en begrotingsstukken wa-
ren vermeld. Voor ons is daaruit de 
conclusie gekomen, die wi j te voren 
hadden kunnen trekken: het is óns be-
leid niet. 

Het parlement vangt met zijn sug-
gesties bot. Daaraan wordt geen ge-
volg gegeven. Voor de oppositie is dit 
vrij normaal; men verwacht niet veel 
anders. Voor de regeringspartijen - al-
thans voor het CDA, dat nogal wat had 
gevraagd - lijkt mij dit een bittere pil. 

Het beleid van de Regering berust 
op een aantal uitgangspunten, zo men 
wil op een visie op de samenleving an-
no 1978. De heer Van Agt noemde er 
een aantal van. Hij stelde onder meer 
dat handhaving en niet verhoging van 
de koopkracht voor de modale werk-
nemer al een hele schok vormde. Die 
werknemer is er sinds 1945 aan ge-
wend geraakt, dat hij er ieder jaar op 
vooruit gaat. Van de heer Aantjes heb-
ben wij zo juist èn in eerste termijn ver-
nomen, dat hij hierover anders denkt. 
Hij wees onder andere op een Brand-
punt-enquête, die zijn visie bevestigt. 
De Minister-President heeft van die 
enquête kennis genomen; ik heb hem 
daarop zien reageren op de televisie. 

Ik vind, dat de uitgangspunten van 
de heer Aantjes heel anders zijn dan 
die van de Minister-President. Ik zou 
wensen, dat de motie, die de heer Aan-
tjes heeft ingediend en die uitmondt in 
een dictum, waarin de Regering wordt 
gevraagd, het arbeidsvoorwaarden-
overleg in te gaan, een dictum had, 
waarin het uitgangspunt, dat de heer 
Aantjes hier naar voren bracht, was 
verwoord. In dat geval zou de motie in-
houden dat de uitgangspunten van 
Bestek '81 niet die van de heer Aantjes 
zouden zijn. Zelfs enkele overwegin-
gen van de motie zouden bijzonder in-
teressant zijn als zij in het dictum wer-
den vermeld. 

Minister Van Agt: U spreekt over onze 
taxatie, dat handhaving van de koop-
kracht van de modale werknemer voor 
de komende periode het maximaal 
haalbare is. Wij zouden het graag an-
ders zien. Wij stellen dit dus niet om-
dat wi j het zo wil len maar omdat wi j 
denken dat méér niet kan. 

Ik wijs erop, dat een soortgelijke v i -
sie blijkt uit de jongste stellingname 
van de FNV. Daarin wordt gesteld dat 
ten minste tot aan modaal de koop-
kracht gehandhaafd moet worden. Dat 
wi l zeggen: nul en niet min. 

De heerTerlouw (D'66): Ik denk dat u 
terecht aanneemt dat, indien het 
standpunt van de FNV nu wordt ver-
woord, dit eruit komt. Ik heb echter al 
betwijfeld in hoeverre dit standpunt 
representatief is, ook al moet ik erken-
nen dat men er bij het arbeidsvoor-
waardenoverleg mee te maken heeft. 

Eén van de vragen uit de enquête 
van Brandpunt was: Bent u bereid één 
procent af te staan ten behoeve van de 
werkgelegenheid? Ja, zei 72% van de 
ondervraagden. 

Ik wijs er overigens op dat het ni-
veau van de modale werknemer in 
1978 nog wel wat anders is dan het in 
1945 was. Dat men de verhogingen 
een tijd lang gaarne heeft geaccep-
teerd, behoeft nog niet automatisch in 
te houden, dat het welvaartsniveau 
vandaag de dag nog moet stijgen. 

In mijn eerste termijn heb ik al ge-
zegd dat ik denk, dat de prioriteiten 
van de samenleving en de mensen in 
het land anders zijn dan de Regering 
denkt. Ik denk dat de mensen zijn ver-
anderd, dat de maatschappij is veran-
derd en dat de maatschappelijke vraag 
en de vraag naar economische goede-
ren zijn verschoven. Dat is ook gezegd 
door de heren Andriessen en Albeda. 
Toch durft de Regering althans haar 
globale beleid niet sterk op die ver-
anderingen te richten. Het globale be-
leid is sterk gericht op het soort vraag 
in de samenleving dat wi j gewend zijn 
geweest. 

Overigens heeft de Minister van So-
ciale Zaken interessante dingen ge-
zegd over de strategische positie van 
het sociale beleid in het laat-industrië-
le tijdperk. Ik kan daar om wille van de 
tijd nu niet op ingaan. Het onderwerp 
boeit mij buitengewoon. 

De Minister-President heeft gezegd 
dat de maatschappijvernieuwing door-
gaat, al valt dat misschien niet zo op 
omdat het kabinet er geen fanfare bij 
heeft. Het is dan toch de vraag wat on-
der die woorden moet worden ver-
staan. Als het betoog van de Minister-
President en de voornemens neerge : 

legd in Bestek '81 en de begroting uit-
munten door maatschappijvernieu-
wing spreken wij een verschillend 
soort Nederlands. Wij verstaan onder 
maatschappijvernieuwing iets anders. 
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Een politicus, die zo veel woorden 
spreekt, gaat aarzelen om bepaalde 
woorden nog te gebruiken. De beteke-
nis van woorden wordt sterk uitge-
hold. 

Zo kan ik het woord innovatie eigen-
lijk niet meer uit mijn keel krijgen. Ik 
heb naar ik meen al in 1971 bij de be-
handeling van de begroting van minis-
ter Langman voor het eerst een motie 
over innovatie ingediend. Nu spreekt 
de nieuwe Minister van Economische 
Zaken van de VVD het woord een keer 
of 50 uit. 

Minister Van Aardenne: Ik heb hard-
nekkig steeds 'vernieuwing' gezegd. 
Misschien is het er nog een enkele 
maal doorheen geslipt. 

De heer Terlouw (D'66): De Minister 
van Economische Zaken heeft gisteren 
vele malen het woord ' innovatie' uit-
gesproken. Natuurlijk ben ik daar ook 
tevreden over. Ik ben blij dat het be-
grip, of het nu vernieuwing of innova-
tie heet, eindelijk is doorgedrongen. 

Het is een feit dat Nederland moet 
concurreren door bij te blijven. Het 
moet bij zijn met de technologische 
ontwikkeling, binnen het nieuwe kader 
dat milieu-eisen en schaarste aan 
grondstoffen stellen. Het is niet ge-
noeg dat vast te stellen. Het is noodza-
kelijk daarvoor instrumenten te ont-
wikkelen. Ik hoop dat die instrumenten 
zullen worden aangedragen in de in-
novatienota. Ik wi l de Regering vragen 
wanneer wi j die kunnen verwachten. Ik 
zie Minister Peijnenburg niet zo gauw. 
De nota zou dit najaar verschijnen. Ik 
wil graag weten wanneer zij er zal zijn. 

Minister Van Aardenne zei dat men 
ook in het verleden bezwaar had tegen 
nieuwe technologieën, maar dat moet 
worden bedacht dat die nieuwe ar-
beidsplaatsen scheppen. Ik weet niet 
of dit tot ons was gericht. D'66 is nooit 
bang geweest voor nieuwe technolo-
gieën, behalve als het om bewapening 
gaat.Men moet echter de voorwaar-
den scheppen om de technologische 
instrumenten goed te gebruiken. 

De eerste fase van de WIR, die nu op 
gang is, zal veelal leiden tot extra in-
vesteringen die worden vertaald in au-
tomatiseringen en dus in arbeidsuit-
stoot. Dat was niet de bedoeling die 
wij met het werkgelegenheidsbeleid 
en de WIR voor ogen hadden. 

De Minister-President zei gisteren 
dat wij maar eens naar de Verenigde 
Staten moesten kijken, waar het her-
stel van de werkgelegenheid zo prach-
tig van de grond kwam. Dat vond ik 
nogal lichtvaardig. Hij zei er niet bij dat 
de dollar ongeveer in waarde is gehal-

veerd in de laatste tien jaar. Dat is na-
tuurlijk de reden van de verbetering. Ik 
vind dat men zoiets erbij moet zeggen. 

Als wij spreken over werkgelegen-
heidsprogramma's spreken wi j toch 
overwinst-werk-relaties. De werkelijk-
heid is, dunkt mij, dat de winst door de 
multinationals hier wordt gemaakt en 
dat het werk in de Verenigde Staten 
wordt geschapen. Onze multinati-
onals, die hier hun winst maken, inves-
teren op het ogenblik in de Verenigde 
Staten. Dat is de winst-werk-relatie die 
wi j op het ogenblik zien. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft gezegd dat onze suggesties inza-
ke de ambtenarensalarissen zullen 
worden meegenomen in het overleg. 
Hij heeft er kennis van genomen. Ik 
ben er tevreden over dat hij dit zal 
doen. 

Op een interruptie zei Minister Wie-
gel, dat de plannen van de Regering 
voor het ombuigingsbeleid waar het 
het overheidspersoneel betreft precies 
even zeker of even onzeker zijn als alle 
andere plannen. 

Dat is toch niet helemaal juist; de 
andere plannen hangen inderdaad 
nog af van in te dienen wetsontwerpen 
en het oordeel van de Kamer daarover, 
maar dat geldt net zo goed voor het in-
komen van overheidspersoneel. Daar-
naast is van belang ook de uitkomst 
van het open overleg. Ik vind dat dit 
een wat andere positie is. 

De ABVA heeft in zijn blad gezegd 
dat D'66 alvast een invulling doet voor 
de ambtenarensalarissen en daarme-
de het overleg aan zijn laars lapt. Dat 
getuigt wel van een heel slecht begrip 
van ons stelsel van democratie. Op het 
punt van het inkomen van overheids-
personeel heeft de overheid feitelijk 
twee functies of, zo men wi l , twee pet-
ten op; zij is werkgeefster en natuurlijk 
ook gesprekspartner voor het parle-
ment. 

Vandaag hebben wi j te maken met 
de overheid als gesprekspartner met 
het parlement. De overheid formuleert 
voorstellen over de ambtenarensala-
rissen en het is onze taak om, als wi j 
het daar niet mee eens zijn, die voor-
stellen te amenderen en om er tegen-
voorstellen naast te leggen. Wij doen 
dat dan ook en dat heeft natuurlijk 
niets te maken met het aan onze laars 
lappen van het overleg. 

Het parlement heeft zijn eigen ver-
antwoordelijkheid. Als Minister Albe-
da zegt dat het corporatieve element 
wezenlijk is in iedere moderne samen-
leving, wil ik dat op zich zelf niet ont-
kennen, maar ik vind wel dat daar al-
t i jd bij moet worden gezegd dat daar-
naast zowel Regering als parlement 
een eigen verantwoordelijkheid heb-
ben. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn van 
mening dat de zgn. trendvolgers moe-
ten worden gespaard - dat gaat dus 
om zo'n 450.000 werknemers in de ge-
zondheidszorg, in gesubsidieerde in-
stellingen, enz. - omdat zij een achter-
stand in nettosalarissen hebben ten 
opzichte van dezelfde of vergelijkbare 
functiegroepen. Dat wordt niet gecorrv 
penseerd door betere secundaire ar-
beidsvoorwaarden - in sommige ge-
vallen zelfs integendeel - e n daarom 
zijn wi j van mening dat deze mensen 
buiten de ombuigingen moeten blij-
ven. Op dit punt wi l ik de Kamer om 
een uitspraak vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Terlouw 
en Nypels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de No-
ta Bestek ' 81 ; 

ervan uitgaande , dat de netto-salaris-
sen van de ca. 450.000 zgn. trendvol-
gers (werknemers in de gezondheids-
zorg, gesubsidieerde instellingen enz.) 
een achterstand vertonen ten opzichte 
van de netto-salarissen in dezelfde of 
vergelijkbare functiegroepen, in het 
bijzonder doordat zij aanmerkelijk ho-
gere sociale premies moeten betalen 
dan het overheidspersoneel; 

voorts ervan uitgaande, dat deze ach-
terstand niet wordt gecompenseerd 
door betere secundaire arbeidsvoor-
waarden dan die van het overheids-
personeel; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
voorgestelde beperking van de salaris-
sen van het overheidspersoneel ten 
opzichte van de trend niet toegepast 
behoort te worden voor deze groep 
van werknemers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 
Deze motie krijgt nr. 17 (15 081). 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Lubbers heeft 
voorgesteld om een fonds voor ver-
vroegde uittreding in te stellen, te vul-
len met 0,5% prijscompensatie door 
iedereen. Ik vind het juist om daarop 
als parlementaire fractie te reageren. 
De Regering was hier positief over en 
wilde dat inbrengen in het arbeidsvoor-
waardenoverleg. 

Wij beoordelen deze gedachte ook 
positief, maar wel op voorwaarde dat 
de aanwending van dat fonds wat 
wordt verbreed. Om het alleen maar te 
bestemmen voor vervroegde pensi-

Tweede Kamer 
11 oktober 1978 Rijksbegroting 1979 412 



Terlouw 
onering vinden wi j niet zo juist. Wij 
zouden het liever besteed wil len zien 
aan flexibele pensionering in plaats 
van vervroegde en ook aan andere 
vormen van arbeidstijdverdeling, edu-
catief verlof, kortom, voor het gehele 
pakket van een eerlijker verdeling van 
de arbeid waarvoor wi j staan. 

De Minister-President heeft ons uit-
voerig geantwoord op het punt van 
het milieubeheer. Hij heeft de nieuwe 
bevoegdheden van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
opgesomd. Ik dank hem voor dat ant-
woord, alhoewel het een groot aantal 
al bekende punten bevatte. Twee nieu-
we stapjes hebben wij kunnen ontdek-
ken, namelijk dat de coördinatie in de 
ICMH wordt verbeterd, dat deze een 
wettelijke basis krijgt in de kaderwet 
en een niet ambtelijke voorzitter. In 
hoeverre zullen andere departemen-
ten verplicht worden om hun onder-
werpen in dat ICMH-overleg in te bren-
gen? 

Het tweede nieuwe stapje dat ik no-
teerde was dat de mede verantwoor-
delijkheid van Minister Ginjaar wordt 
verbreed bij het kwalitatieve waterbe-
heer. Volgens ons zou hij de volledige 
verantwoordelijkheid voor het kwalita-
tieve waterbeheer moeten hebben en 
op de overige aspecten hiervan zullen 
wi j terugkomen bij de behandeling 
van het desbetreffende begrotings-
hoofdstuk. 

In eerste termijn heb ik gezegd dat 
prijsverhogingen die ontstaan door de 
kosten van milieumaatregelen onzes 
inziens buiten de prijscompensatie be-
horen te blijven. Ik wil graag weten 
hoe de Regering hierover denkt. 

MinisterVan Agt: Ik wi l een opmer-
king maken in verband met een goede 
gang van zaken in de komende maan-
den. De geachte afgevaardigde wil de 
bevoegdheden van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
verder bespreken bij de behandeling 
van diens begroting. Op zich zelf waar-
deer ik het als ik dezer dagen niet meer 
aan mijn fiets krijg dan ik al heb, maar 
naar mijn mening is er iets voor te zeg-
gen om die zaak nu te behandelen, 
want anders komen wi j in een ietwat 
scheve positie te verkeren. De ge-
noemde Minister is één van degenen 
die in het spel zitten. De scheidsrechter 
— in dit geval ben ik dat - kan beter ant-
woorden. 

De heerTerlouw(D'66): De Minister-
President heeft daar gelijk in. Om die 
reden hebben wi j het onderwerp bij dit 
debat aan de orde gesteld. Wij kunnen 
ook denken aan de behandeling van 

de begroting van Algemene Zaken. Ik 
denk overigens niet dat wi j hierover 
nader zouden wil len discussiëren, in 
die zin dat wi j een kameruitspraak zou-
den vragen. Bij de behandeling van 
het desbetreffende begrotingshoofdstuk 
kan het zin hebben om eens precies te 
bekijken wat de Minister nu wel en niet 
kan, en mag doen, zonder op dat punt 
van die betrokken Minister te vragen 
of hij zijn eigen bevoegdheden wi l ver-
groten. 

Onze zorg over de jeugdwerkloos-
heid en meer in het algemeen over het 
jeugdwelzijn is niet weggenomen. De 
kinderbescherming levert f 30 min. in. 
Dat gaat niet naar CRM voor verster-
king van de vrijwill ige hulpverlening, 
maar naar de algemene middelen, 
want volgens de Minister-President 
moet een dergelijk vrijkomend bedrag 
terugvloeien naar de algemene midde-
len, opdat er een nieuwe afweging van 
prioriteiten kan volgen. 

Ik vind dat logisch als er ergens geld 
overblijft. Maar het zou toch beleid 
kunnen zijn om op een bepaalde plaats 
wat geld weg te halen en het vervol-
gens te besteden in een verwant ge-
bied van overheidszorg. Ik zou het ge-
wenst vinden wanneer de Regering in 
de prioriteitenafweging zo zou redene-
ren. Op dit punt zullen wi j bij de be-
handeling van het desbetreffende be-
grotingshoofdstuk terugkomen. 

De Regering oordeelt positief over 
de aftopping van de prijscompensatie 
en wi l dit punt inbrengen in de Stich-
t ing van de Arbeid. In dit stadium heb-
ben wi j op dit punt geen beslissings-
bevoegdheid, maar naar mijn mening 
is het goed om er een mening over te 
formuleren. Er zijn verschillende be-
dragen genoemd. De VVD is voor af-
topping bij een inkomen van f 70.000, 
het CDA wil het tussen f 45.000 en 
f 60.000 doen. Wij vinden dat het op 
zijn hoogst bij f 45.000 en eventueel 
nog lager zou moeten gebeuren. 

Bij een aftopping bij f 45.000 daalt 
het inkomen van mensen die f 60.000 
verdienen met 1,2%. Het inkomen van 
vier maal modaal daalt dan met 
1,75%. Dat is bepaald niet overdreven 
en heel wel te verdedigen. Naar onze 
mening is het goed als er een kamer-
meerderheid kan worden gevonden 
om dit tot uitdrukking te brengen. 

Als wij vragen om in het arbeidsvoor-
waardenoverleg en door tariefbeper-
king te bevorderen dat de aftopping 
zal plaatsvinden bij inkomens van 
f 45.000, raken wi j juist aan de grens 
die het CDA heeft gelegd. Wie weet is 
er een kamermeerderheid voor te krij-
gen, hetgeen wi j erg gunstig vinden. Ik 
wi l dit proberen te bewerkstelligen via 
het indienen van een motie. 

Motie 

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

De Kamer, 

overwegende, dat voor het bestrijden 
van de werkloosheid van mensen met 
een hoog inkomen een groter offer 
mag worden gevraagd dan van men-
sen met een laag inkomen; 

spreekt als haar mening uit, dat het ge-
wenst is om de prijscompensatie het 
volgend jaar te beperken tot hoog-
stens f 450,- per procent prijsstijging; 

verzoekt de Regering: 

a. om in het arbeidsvoorwaarden-
overleg deze beperking van de prijs-
compensatiete bepleiten; 

b. om via een strak tarievenbeleid bij 
de vrije beroepen een overeenkomsti-
ge matiging na te streven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij bl i jkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Deze motie krijgt nr. 13 (15 300, 
milj.-nota). 

De heer Terlouw (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even terugko-
men op enkele opmerkingen die ik 
maakte aan het adres van de heer Riet-
kerk en de VVD. Bij interruptie zei de 
heer Rietkerk dat ik moest luisteren 
naar wat hij zei. Ik heb met grote be-
langstelling naar zijn betoog geluis-
terd. Ik hoor dan opvattingen over de 
zelfstandige en de mondige burger 
waar ik het mee eens ben. Ik hoor op-
vattingen over dekolonisatie van de 
burger waar ik het mee eens ben. 
Daarna wordt het betoog echter weer 
doorgetrokken naar een negentiende 
eeuws economisch liberalisme. 

Ik neem aan dat de heer Rietkerk be-
kend is met Pragma, een politieke club 
voor eigentijdse liberalen in België. 
Het is een initiatief van de PVV. Zij heb-
ben een boek uitgegeven met de titel 
'Een politieke identiteit voor liberalen'. 
De heer Rietkerk zal dit zeer interes-
sante geschrift vast wel kennen. 

Ik lees daarin uitspraken als: een 
markteconomie moet steeds sterker 
worden gecombineerd met een toebe-
delingseconomie. In het gehele boek 
ligt de klemtoon erop dat de overheid 
de voorwaarden schept, dat de over-
heid economisch ingrijpt opdat die in-
dividuele vrijheid ook een kans krijge. 
Nu hoor ik bij de heer Rietkerk wel veel 
over die individuele vrijheid maar veel 
minder over de overheid die de econo-
mische barrières uit de weg moet rui-
men. 
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Bij voorbeeld: als de heer Rietkerk 

pleit voor een eigen bijdrage in de 
ziektekostenverzekering die de eigen 
verantwoordelijkheid en de eigen keu-
zevrijheid zou vergroten, moet ik zeg-
gen dat dit natuurlijk eigenlijk geen 
vrijheid schept, maar dat dit de vri j-
heid in feite verkleint. 

Ik kom tot een afsluiting. Het kabinet 
is niet royaal geweest voor de Kamer, 
zoals ik al aan het begin van deze korte 
toespraak zei, hoewel dit kabinet de dia-
loog wi l , zoals de Minister-President 
bij herhaling heeft gezegd. Dat men 
tegenover de oppositie niet royaal is, 
nu ja, dat is te begrijpen. Dat de Rege-
ring tegenover het CDA niet royaal is, 
vind ik krenterig. 

De heer Lubbers heeft in eerste ter-
mijn vele, vele wensen op tafel gelegd. 
Hij wilde een noodremprocedure, ook 
bij 'onderschrijding' van het begro-
tingstekort. Hij heeft hierover nu een 
motie ingediend. Hij wi l een belasting 
op luxe goederen, meer isolatie van 
woningen met gegarandeerde lenin-
gen, een beleid dat is gericht op ver-
sterking van de werkgelegenheid in 
kleuter- en lager onderwijs, dat de wet 
op de vermogenswinstbelasting er 
snel komt, verhoging van het huur-
waardeforfait, tariefverhogingen bij 
vrije beroepen alléén als de betrokken 
groepering meewerkt aan de totstand-
koming van functionele openbaarheid 
van inkomens, dat de huren niet zou-
den na-ijlen (hij heeft nu duidelijk ge-
maakt dat het een verhoging van 6% 
zou moeten zijn), geen f 100 eigen risi-
co in de ziektekostenverzekering, en 
nog een menigte zaken meer. Deze lijst 
is niet uitputtend. 

Wat krijgt hij? Hij krijgt eigenlijk 
niets. De huren zien wi j nog wel , over 
een of anderhalve maand; daaraan 
wordt dan de waarschuwing verbon-
den dat het afhangt van de bouwkos-
ten en niet van het algemene prijspeil. 
De verhoging van het huurwaardefor-
fait ziet de Regering ook nog wel te zij-
nert i jd. Zo is het eigenlijk bij alles, ne-
gatief of afhouderig. 

Ik moet zeggen dat de heer Lubbers 
in tweede termijn verschillende wen-
sen heeft aangepunt, overigens op bij-
zonder kalme toon en zonder de inge-
houden woede die ik, eerlijk gezegd, 
daarbij zou hebben verwacht. Wij zul-
len zien hoe de Regering in tweede ter-
mijn reageert en of de heer Lubbers 
dan iets meer binnenhaalt. 

De heer Lubbers (CDA): De heer Ter-
louw zal wel wil len toestaan dat ik de 
lijst niet langs loop om de ongerechtig-
heden die hij hier en daar begaan 

heeft, eruit te halen. Met dezelfde 
mildheid waarmee ik de Regering heb 
toegesproken, zou ik het hierbij wil len 
laten. 

De heer Terlouw (D'66): Ik geef toe dat 
de heer Lubbers de zaken die ik op-
somde, iets beter had verpakt en dat 
het wat speurwerk kostte om ze eruit 
te halen. In mijn eenvoudige taal was 
het toch ongeveer wat hij zei. 

De heer Lubbers (CDA): Neen, ik zal 
één voorbeeld noemen. U spreekt over 
verhoging van het huurwaardeforfait. 
Dat is niet wat wi j voorgesteld hebben. 
Wij hebben verlenging met enkele 
schijven bepleit. Ik heb gezegd dat, als 
de Regering hiermee niet komt, wi j ter-
zake een amendement zullen voorbe-
reiden. Ik hoop dan de heer Terlouw 
aan onze zijde te vinden. Hij behoeft 
dus niet bezorgd te zijn. Ik noemde één 
punt; ik zou zo nog door kunnen gaan. 

De heer Terlouw (D'66): Dat zullen wi j 
nog zien. Goed, verhoging van het 
huurwaardeforfait alleen voor de dure 
huizen. Ik geef toe dat dit niet volledig 
was, maar dit zit hem in de beperkte 
ti jd. 

Het kabinet van de dialoog. Ik moet 
zeggen dat D'66 vriendelijke antwoor-
den en vrij uitvoerige antwoorden 
heeft gekregen. Dit is natuurlijk heel 
prettig, maar onze voorstellen worden 
niet overgenomen en daar gaat het na-
tuurlijk om. Ons staat dan weinig an-
ders te doen dan bij de behandeling 
van de begrotingshoofdstukken onze 

standpunten te vertalen in moties en 
amendementen en ze dan opnieuw en 
uitvoeriger ter discussie te stellen. Dan 
moeten wi j opnieuw zien in hoeverre 
er een mogelijkheid tot dialoog is. Wij 
vinden dat daarvan tot nog toe niet 
veel waste bespeuren. 

Het beleid van deze Regering blijkt 
uit het antwoord van de Minister-Pre-
sident en zijn collegae; het is ons be-
leid niet. Of dit ooit nog via een dia-
loog ons beleid zou kunnen worden, 
lijkt ons eerlijk gezegd een illusie. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de bewindslie-
den voor de gegeven antwoorden. De 
Ministervan Financiën is ingegaan op 
de door mi j gestelde vragen met be-
trekking tot de noodremprocedure. Hij 
heeft daarbij toegezegd dat hij eventu-
ele ingrepen ingevolge die procedure 
aan de Kamer ter beoordeling zal voor-
leggen. Ik vat daarom het oordeel van 
mijn fractie over dit punt als volgt sa-
men: noodrem akkoord, maar mis-
bruik wordt gestraft. 

De Minister van Economische Zaken 
is nogal uitvoerig ingegaan op mijn 
berekening van de in 1981 te verwach-
ten werkloosheid. Tegenover mijn be-
rekening heeft hij zijn eigen bereke-
ning geplaatst, die zou moeten aanto-
nen dat de doelstelling van Bestek '81 , 
150.000 werklozen in 1981, nog over-
eind staat. Ook de Minister-President 
en de Minister van Sociale Zaken heb-

De heren Terlouw (D'66, links op de foto) in gesprek met de heer Rietkerk (VVD) 
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Engwirda 
ben bevestigd dat die doelstelling er 
nog steeds is. Ik maak de volgende 
kanttekeningen bij datgene wat de Mi-
nistervan Economische Zaken heeft 
gezegd. 
, Evenals de CEC-nota, gaat de Minis-
ter uit van 1982 als het doeljaar, en niet 
van 1981. Hij geeft dus toe, dat in 1981 
de doelstelling van Bestek '81 niet ge-
haald kan worden. Bestek '81 wordt 
daarmee Bestek '82 en zo zal het de ko-
mende jaren nog wel wat verder door-
schuiven. 

Volgens de Minister zal het structu-
rele arbeidsaanbod van 110.000 in de 
jaren 1980 tot en met 1982 slechts lei-
den tot een feitelijk arbeidsaanbod van 
80.000. Dat betekent niets anders dan 
dat de Minister verwacht dat 30.000 
van die 110 000 extrawerkzoekenden 
in die jaren zich uit de arbeidsmarkt 
zullen terugtrekken, omdat er geen ge-
schikte banen zijn. Die zullen zich dus 
voegen in het gezelschap van de 
65.000 personen, overwegend vrou-
wen, die dat al eerder hebben gedaan. 
Daarover heb ik in eerste termijn ge-
sproken. 

Het onderstreept weer eens de zeer 
betrekkelijke betekenis van de doel-
stelling van 150.000 werklozen uit Be-
stek '81. Die doelstelling heeft alleen 
betrekking op de geregistreerde werk-
loosheid. De feitelijke werkloosheid -
ik heb dat in eerste termijn aangege-
ven - is een stuk hoger. Daarbij moe-
ten ook nog de 25.000 part-time werk-
lozen, de 65.000 - en nu misschien 
95.000 - werkzoekenden die zich al van 
de arbeidsmarkt hebben teruggetrok-
ken en de zeer forse verborgen werk-
loosheid in de WAO en de AWW in de 
beschouwing worden betrokken. 
Daarom stel ik voor alle duidelijkheid 
eens de vraag, of het wel realistisch is, 
als basis voor het beleid uit te gaan 
van de geregistreerde werkloosheid 
en niet van de feitelijke werkloosheid. 
Dat laatste zou naar mijn mening het 
geval moeten zijn. 

Ik plaats nog een laatste kantteke-
ning. De Minister gaat ervan uit, dat 
nog 40 000 extra-arbeidsplaatsen tot 
stand kunnen komen in de marktsector 
van de economie. Ik acht dat bijzonder 
onwaarschijnlijk. Naar mijn mening zal 
het al een enorme prestatie zijn om in 
de marktsector de bestaande werkge-
legenheid in de komende jaren te 
handhaven, gezien de enorme verlie-
zen en de afbrokkeling die daar in de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 

Ik concludeer, dat de berekening van 
de Minister - waarbij hij uitkomt op 
150.000 - nog altijd een gat van 70.000 
vertoont, namelijk de 40 000 arbeids-

plaatsen in de marktsector, die ik niet 
tot stand zie komen, en de 30.000 men-
sen die zich zullen moeten terugtrek-
ken, omdat er niet voldoende werk is. 

In eerste termijn heb ik gesproken 
over de sleutelrol van industriële ver-
nieuwing en export voor de verdere 
versterking van de marktsector en de 
toekomst van onze economie. Ik wi l dit 
onderstrepen door een paar citaten uit 
verschillende hoeken. De citaten zijn 
van de Amsterdamse hoogleraar Drie-
huis en van de raad van werkgevers-
verbonden. 

In de Volkskrant van 20 september 
zegt Driehuis: 'Het kabinet wekt ver-
wachtingen die gelogenstraft worden 
door een analyse van de feiten, waar-
uit blijkt dat het niet in de eerste plaats 
de kosten zijn die onze export in het 
gedrang brengen.'. 

Vervolgens zegt hi j : 'Er is intussen 
noch door de overheid noch door het 
bedrijfsleven voldoende gedaan om 
onze exportbasis te verbreden.'. Ik vul 
dit aan met een citaat uit het stuk van 
27 september j l . van de raad van werk-
geversverbonden ter gelegenheid van 
de hoorzitting die de Kamer over het 
exportbeleid heeft gehouden: 'Als ge-
volg van de verschuivingen in het eco-
nomisch wereldpatroon en verzadi-
ging in sommige traditionele indus-
triële sectoren getroosten belangrijke 
landen in West-Europa, onder meer 
Frankrijk en Duitsland, zich nationaal 
grote inspanningen om te komen tot 
technisch verder gevorderde en mo-
derne produkties. In West-Duitsland is 
op het ogenblik een aanpassingspro-
ces gaande in de vorm van overscha-
keling van bulkprodukties met slechte 
vooruitzichten naar engineeringproduk-
ties.'. 

Deze dingen mis ik nu juist in het be-
leid van dit kabinet, evenals in dat van 
het vorige. De mooie woorden die de 
Minister van Economische Zaken in 
zijn antwoord op dit punt heeft gespro-
ken, hebben mij onvoldoende ervan 
overtuigd dat het kabinet de zeer grote 
urgentie ervan inziet dat nu spoedig 
wordt begonnen met een exportbeleid 
en innovatiebeleid, omdat het anders 
in Nederland met de economie volko-
men de verkeerde kant opgaat. Vanuit 
de urgentie die ik voel, dien ik een mo-
tie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwir-
da, Dolman en Nypels wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
'81 ; 

constaterende, dat de Nederlandse ex-
port sinds 1974 een aanzienlijk terrein-
verlies op buitenlandse markten heeft 
opgelopen; 

overwegende, dat dit niet alleen ver-
oorzaakt wordt door relatief hoge ex-
portprijzen, maar ook door de kwalita-
tief zwakke samenstelling van het ex-
portpakket; 

overwegende, dat de exportproblema-
tiek nog verder verscherpt zal worden 
wanneer in de tachtiger jaren de ex-
port van aardgas zal gaan afnemen; 

overwegende, dat ook op de binnen-
landse markt de Nederlandse industrie 
de laatste jaren in toenemende mate 
terrein heeft verloren; 

van mening, dat de export en de ver-
nieuwing van de industrie de beheer-
sende elementen van de toekomst van 
onze economie zijn en dat de grootste 
inspanning nodig zal zijn om de op 
beide terreinen opgelopen achterstan-
den in te halen; 

verzoekt de Regering: 

a. een actief beleid te voeren ter be-
vordering van industriële vernieuwing 
en in de innovatienota concrete voor-
stellen voor zo'n beleid op te nemen; 

b. een exportplan op te stellen dat ge-
richt is op een kwalitatieve verbreding 
en versterking van het exportpakket en 
waarin voorstellen worden gedaan 
voor een doelmatige stroomlijning en 
versterking van de overheidsorganisa-
tie voor exportbevordering, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 18(15 081). 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb eerder aangegeven 
hoezeer het beleid dat in Bestek '81 is 
uiteengezet, zal tekort schieten om op 
korte termijn een perspectief te bieden 
voor zinvol werk aan de 300.000 tot 
350.000 mensen die momenteel zon-
der werk zijn. Ik heb gezegd dat nieu-
we oplossingen zullen moeten worden 
gezocht om dit perspectief wèl te bie-
den. 

Ik heb in dit verband gewezen naar 
het voorstel uit het alternatieve plan 
van D'66 voor een ander soort van 
werkgelegenheidsprogramma's, werk-
gelegenheidsprogramma's nieuwe 
stijl, minder gericht op het tamelijk wi l -
lekeurig bouwen van zwembaden en 
sportvelden en meer gericht op onver-
vulde behoeften van de samenleving, 
zowel binnen de dienstensector als er-
buiten. 
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Engwirda 
Hierop heb ik geen enkele reactie ge-

hoord van de Minister van Sociale Za-
ken. Ik vraag hem, dit alsnog in tweede 
termijn te doen. 

In ons plan hebben wi j concrete 
voorstellen gedaan voor arbeidstijd-
verkorting, gericht op het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen. De Minis-
ter van Sociale Zaken heeft zeer lauw 
gereageerd op arbeidstijdverkorting. 
Hij heeft gezegd dat dit een zaak van 
de sociale partners is. Op onze speci-
fieke voorstellen is door het kabinet 
niet eens gereageerd. Dit acht ik onbe-
grijpelijk vanuit de verwachtingen die 
ik heb ten aanzien van de ontwikkeling 
van de feitelijke werkloosheid in de ko-
mende jaren. Daarom vraag ik ook op 
dit punt de Kamer om een uitspraak. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Engwir-
da en Nypels wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over Bestek 
' 8 1 ; 

overwegende, dat in de komende ja-
ren met een hoog niveau van feitelijke 
werkloosheid moet worden gerekend; 

overwegende, dat selectieve vormen 
van arbeidstijdverkorting een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren aan het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen; 

van mening, dat invoering van een 
35-urige werkweek op korte termijn 
vooral tot het scheppen van nieuwe ar-
beidsplaatsen zal kunnen leiden in ar-
beidsintensieve sectoren, waar boven-
dien sprake is van een omvangrijk 
overschot aan arbeidsaanbod; 

verzoekt de Regering: 

a. te onderzoeken in hoeverre de in-
voering van een 7-urige werkdag bij de 
overheid en in bepaalde delen van de 
dienstensector tot het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen zal kunnen lei-
den; 

b. na te gaan in hoeverre het schep-
pen van nieuwe arbeidsplaatsen in de 
genoemde sectoren door de overheid 
zal kunnen worden bevorderd via een 
tijdelijke en geleidelijk aflopende ver-
strekking van loonkostensubsidies ter 
hoogte van de daardoor te realiseren 
besparing op sociale uitkeringen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 19 (15 081). 

Tweede Kamer 
11 oktober 1978 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zo juist vernomen dat 
de politieke leermeester van de Mini-
ster-President, de heerTïndemans, is af-
getreden. Mijn fractie spreekt graag de 
hoop uit dat een goed voorbeeld goed 
doet volgen. 

De vergadering wordt van 16.00 uur 
tot 16.10 uur geschorst. 

D 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de Regering graag 
dankzeggen voor de uitgebreide en 
grondige toelichting op de kabinets-
plannen. De Minister-President heeft 
met name in het eerste deel van zijn 
betoog op een naar mijn oordeel over-
tuigende wijze aangetoond, dat als wi j 
onze economie en onze werkgelegen-
heid grondig wil len verbeteren, wi j 
niet langer met een effectief ombui-
gingsbeleid mogen wachten. Ik ben 
het helemaal eens met zijn aandui-
ding, dat hierbij sprake is van een be-
hoedzame ombuiging, waarbij geen 
riskante breuken optreden. 

Ik heb met name ook met grote in-
stemming het slot van het betoog van 
de Minister-President aangehoord. De 
visie die hij hierin heeft gegeven op de 
vrijheid in een maatschappij van ver-
antwoordelijke mensen heeft mij zeer 
aangesproken. 

Ik kan niet nalaten, in dit verband 
een enkele opmerking te maken over 
datgene, wat de heer Den Uyl hier van-
middag op nogal emotionele wijze 
heeft naar voren gebracht. Hij heeft 
gepleit voor een andere economische 
orde, een andere maatschappijontwik-
keling. Hij heeft dit gedaan op een wi j -
ze, alsof dit de enige weg is die wi j in 
Nederland mogen en kunnen bewan-
delen. Hij heeft hierbij bij voorbeeld 
zelfs geen enkel woord gewijd aan de 
kritiek die ik in mijn betoog in eerste 
termijn heb genoemd, kritiek die af-
komstig is van vooraanstaande leden 
van zijn eigen partij, die op veel be-
zwaren van een ontwikkeling zoals 
door de heer Den Uyl bepleit hebben 
gewezen en die op allerlei gronden 
van oordeel zijn, dat wi j er bijzonder 
voorzichtig mee moeten zijn, in deze 
richting door te gaan, om niet te ko-
men tot een systeem waarbij de over-
heid een grauwsluier legt over onze 
gehele economie en waarbij wi j in fei-
te gaan in een richting van afschrijving 
van het vrije-marktmechanisme. 

Ik meen dat de heer Den Uyl hieraan 
aandacht had behoren te geven en dat 
op deze gronden zijn betoog ergens in 
de lucht slaat, te meer omdat ik geen 
voorbeeld ken, waarbij een economie 
die zozeer door de staat wordt gedo-
mineerd betere resultaten zou opleve-
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ren dan de gemengde sociale econo-
mische marktorde zoals wi j deze in 
ons land kennen. 

Ook op het punt van de inkomens-
politiek heeft de heer Den Uyl zeer 
emotioneel gesproken. In feite zou het 
beleid van dit kabinet ertoe leiden, dat 
datgene wat wi j in ons land met elkaar 
verdienen, oneerlijk en onevenredig 
over de verschillende groepen wordt 
verdeeld. Ik heb in mijn betoog in eer-
ste termijn een opsomming gegeven 
van de inkomensontwikkeling in ons 
land, van 1971 tot en met 1979, dus ik 
heb de plannen van het kabinet hierbij 
betrokken. 

Ik heb cijfers genoemd waaruit blijkt, 
dat bij voorbeeld het AOW-inkomen 
met 37% (reëel) is gestegen, het mini-
mumloon met 27% enzovoort, terwijl 
in deze periode sprake is van een stij-
ging van zegge en schrijve 5% voor in-
komens van 4 x modaal. De heer Den 
Uyl, die zo emotioneel heeft gespro-
ken over de inkomenseffecten van het 
beleid van deze regering, wi l ik wijzen 
op de nota inzake het plan-Den Uyl, 
waarin staat dat volgens de MEV ie-
mand met een inkomen van 4 x mo-
daal 0,5% erop achteruit gaat, terwijl 
dit in het alternatief van de PvdA 0,5 a 
1 % is. Hierover zó emotioneel doen, 
vind ik een slag in de lucht! 

De heer Den Uyl (PvdA): Het zal de 
heer Rietkerk niet onbekend zijn, dat 
ook wij van oordeel zijn, dat de be-
leidsveronderstellingen, die wij aan 
het Centraal Planbureau hebben voor-
gelegd, leiden tot een te geringe ver-
kleining van inkomensverschillen. Bij 
de presentatie heb ik dan ook gezegd, 
dat er gelukkig meerdere mogelijkhe-
den zijn om de gewenste ombuiging 
van de hogere inkomens meer inhoud 
te geven. Ik heb met name gewezen op 
de verhoging van het huurwaardefor-
fait; ons voorstel gaat aanzienlijk ver-
der dan het toevoegen van enkele 
schijven boven f 300.000. Ik heb aan-
gekondigd, dat wi j nog meerdere mo-
gelijkheden moeten onderzoeken. 
Daarover bestaat geen verschil van 
mening. 

De heer Rietkerk (VVD): De heer Den 
Uyl deed - op emotionele wijze -
voorkomen, alsof een onverantwoord 
beleid ten aanzien van de inkomens-
verhoudingen wordt gevoerd. Als ik 
het plan van de heer Den Uyl leg 
tegenover dat van het kabinet, dan 
blijkt, dat het verschil in inkomensver-
mindering voor iemand met f 120.000 
een half procent is. Die emotionele 
stellingname wordt niet door het door 
hem gepropageerde beleid gemoti-
veerd. 



Rietkerk 
De heer Den Uyl (PvdA): Zeer wel. Wij 
hebben gesproken over de aftopping 
van de prijscompensatie. Hier rijzen 
bijzondere problemen in verband met 
de vastliggende contracten inzake de 
prijscompensatie per 1 januari aan-
staande. 

In het alternatieve beleidsplan heb-
ben wi j - veel verdergaand dan wie 
dan ook - voorgesteld wat de tweede 
prijscompensatie betreft, tot een veel in-
grijpender aftopping te komen, die ui-
teraard ook doorwerkt in 1980. De heer 
Rietkerk mag een en ander niet beoor-
delen aan de hand van de halfjaarlijkse 
effecten. Alleen al die doorwerking 
leidt tot een verdubbeling van af-
standsverkleining tussen hoge en lage 
inkomens, vergeleken met de plannen 
van het kabinet. 

De heer Rietkerk (VVD): Als u het in de 
praktijk niet reëel acht, dan mag u het 
kabinet niet verwijten, dat het feitelijk 
hetzelfde doet als wat u in uw plannen 
voorstelt. 

De heer Den Uyl (PvdA): Wat niet reëel 
acht? 

De heer Rietkerk (VVD): Dat u het niet 
reëel acht om vanwege praktische 
moeilijkheden verder te gaan dan de 
plannen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Neen, zo is 
het niet. Nog een keer. Het alsnog wi j -
zigen van de bestaande contracten is een 
zaak van de partners. Wij stellen voor, 
per 1 juli een ingreep te doen die veel 
verder gaat dan welke suggestie op 
dat punt ook is gedaan. Op die manier 
wil len wij komen tot een ver gaande 
ombuiging van de ontwikkeling, die ui-
teraard doorwerkt in 1980. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb naar de 
ontwikkeling gedurende de afgelopen 
8 jaar gekeken. Ik - en ook de heren 
Tinbergen en Pen - menen, dat op een 
zeer evenwichtige wijze tot een ver-
mindering van inkomensverschillen is 
gekomen. Dit wordt door dit kabinet 
voortgezet. Ik wijs naar de cijfers van 
de MEV: plus anderhalf voor de laag-
ste inkomens en min 0,3 voor de hoge-
re. Gelet op deze verhoudingen en me-
de gelet op het beleid, dat hij zelf in de 
afgelopen jaren heeft gevoerd, gaat het 
niet aan, dat de heer Den Uyl het doet 
voorkomen, alsof dit beleid ter zake 
van de inkomensverhoudingen een 
onverantwoord beleid is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Vergis ik mij , als ik zeg, dat die 5% van 
de inkomens van vier maal modaal en 
de 37% van de AOW-inkomens elkaar 
hoegenaamd niet ontlopen in het eind-
resultaat? 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb het 
over de verhoudingsgewijze ontwikke-
ling van de inkomens. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Het 
gaat erom, waarin het in feite uit-
mondt. Ik kom op f 4000 en f 3700. 

De heer Rietkerk (VVD): Het betekent 
wel een verkleining van de inkomens-
verschillen. 

Mevrouw Beckers-de Brijn (PPR): U 
mag natuurlijk niet over percentages 
praten, maar over bedragen. 

De heer Rietkerk (VVD): En op een an-
der moment moet wel over bedragen 
en niet over percentages worden ge-
sproken. Dit zijn normale gegevens. 

De heer Klein (PvdA): Dat is te goed-
koop, mijnheer Rietkerk. Het gaat toch 
in de eerste plaats om het aantal gul-
dens. 

De heer Rietkerk (VVD): Het gaat ook 
om de onderlinge verhoudingen, mijn-
heer Klein. Wij spreken toch de hele 
dag over percentages van loonstijgin-
gen, incidenteel, enz.? Mag het dan 
plotseling niet meer, als het over de in-
komensverhoudingen gaat? 

De heer Klein (PvdA): Het gaat h ierom 
verhoudingen? 

De heer Rietkerk (VVD): Ik herinner mij 
uit een miljoenennota van het kabi-
net-Den Uyl uitvoerige cijfermatige 
percentages van de verkleining van in-
komensverschillen. 

De heer Klein (PvdA): Volgens mathe-
matische definities gaat het over abso 
lute verschillen. 
De heer Rietkerk (VVD): Ik zeg, dat wi j 
op dit gebied nogal plegen te werken 
met percentages. Die mag ik wel dege-
li jkzo vermelden. 

De heer Klein (PvdA): Dat is een be-
schouwingswijze, die u beter uitkomt. 
Dat is heel wat anders. 

De heer Rietkerk (VVD): Het zijn ge-
woon cijfers, die ik vermeld over ver-
houdingen. Wij hebben het toch over 
verhoudingen en niet over niveaus in 
dit verband? 

De heer Klein (PvdA): Nee, u had het 
over nivellering. 

De heer Rietkerk (VVD): Wij hebben 
het over inkomensverhoudingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
enkele punten bespreken, voordat ik 
inga op Bestek '81. De Minister-Presi-
dent heeft gesproken over het buiten-
landse beleid. Ik heb zijn uiteenzetting 
ter zake met belangstelling aange-
hoord. Het is mij opgevallen, dat hij 
daarbij niet nader is ingegaan op mijn 

vraag welk beleid het kabinet in meer 
algemene zin denkt te volgen met be-
trekking tot de schending van mensen-
rechten in andere landen. Ik heb mij 
daarbij op het standpunt gesteld dat 
wi j op dit punt niet met twee maten 
behoren te meten. 

Nu kan ik mij voorstellen dat w i j over 
deze zaak - wi j zijn het althans wel voor-
nemens - uitvoeriger kunnen spreken 
bij de behandeling van de begroting 
van Buitenlandse Zaken. Ik wi l deze 
gelegenheid echter even te baat ne-
men om aan het adres van de heer 
Aantjes te zeggen, dat ik zijn opvatting 
dat het wel verschil maakt of aan men-
senrechten te kort wordt gedaan door 
een regering die zegt zich naar de Bij-
bel te wil len richten dan wel een rege-
ring die openlijk het atheïsme belijdt, 
toch een wat merkwaardige vind. Dat 
zou namelijk tot de voor mij niet aan-
vaardbare conclusie moeten leiden, 
dat wi j - wi j hebben het over onze poli-
tieke stellingname en niet over per-
soonlijke gevoelens ten opzichte van 
anderen - dan mensenrechtenschen-
dingen door atheïstische regimes tole-
ranter zouden moeten bejegenen. Ik 
kan mij niet voorstellen dat de heer 
Aantjes die conclusie deelt. 

De heer Aantjes(CDA): Die conclusie 
mag de heer Rietkerk zeker niet trek-
ken. Hij zou dat trouwens kunnen we-
ten, als hij had nagelezen hoe ik die 
uitspraak, die hij citeerde, heb inge-
leid. Ik heb gezegd, dat wi j ons tegen 
de schending van mensenrechten 
wensen te keren, waar ook ter wereld 
en onder welk bewind dan ook. Wat ik 
erbij had kunnen zeggen als ik meer 
t i jd had gehad, is dat dit niet betekent 
dat alle middelen in alle omstandighe 
den dezelfde effectiviteit hebben. 

De keuze tussen pressiemaatregelen 
en dialoog wordt in hoge mate be-
paald door het antwoord op de vraag 
welke effecten je daarvan verwacht. Ik 
constateer dat ten aanzien van Zuid-
Afrika de jarenlang volgehouden dia-
loog op geen enkele wijze heeft geleid 
tot terugdringing van de apartheids-
politiek, maar integendeel eerder heeft 
bijgedragen tot een zekere legitimatie. 

Vervolgens heb ik eraan toegevoegd 
— ik moet bekennen dat dit wat meer 
voor eigen rekening komt - dat het 
voor mij bepaald wel verschil maakt, 
gezien de uitgangspunten van waaruit 
mijn politieke richting wi l werken, of 
mensenrechten worden geschonden 
onder een bewind dat zich op diezelfde 
uitgangspunten beroept dan wel een 
bewind dat zich daar uitdrukkelijk, 
principieel tegen keert. 

Ik wi l het wel iets uitbreiden en zeg-
gen: Zuid-Af rika rekent zich gaarne -
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en wenst daarvoor ook de contacten te 
benutten - tot de representanten van 
het Westeuropese cultuurgoed. Dat 
heb ik bij Rusland niet gemerkt. Dat 
betekent dat wi j voor alles wat daar 
gebeurt - zo is het ook - mede op wor-
den aangekeken. 

Er komt ook enige solidariteit bij. 
Mevrouw Klompé, prof. Berkhof, 
hoogleraar vanwege mijn kerk, en dr. 
Van der Heuvel, secretaris-generaal 
van de Nederlands Hervormde Kerk 
krijgen het aangevraagde visum niet. 
Dat vormt voor mij mede een reden, te 
zeggen: een zekere selectiviteit vind ik 
gerechtvaardigd. En het is een selecti-
viteit, die in het program van het CDA 
gelukkig - terecht - staat. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijn conclusie 
is dan toch wel juist, dat u in feite met 
twee maten meet. Ik heb niet de in-
druk, dat de dialoog met bij voorbeeld 
Rusland over de schending van de 
mensenrechten in dat land wel resul-
taat heeft opgeleverd. 

De heer Aantjes (CDA): De maatstaf 
van de effectiviteit is exact dezelfde. 
Ik zeg niet, dat er sprake is van indruk-
wekkende resultaten, maar ik consta-
t e e r - a l s ik alleen maar aan Helsinki 
denk - dat hoe klein de stapjes die 
worden gedaan ook zijn (ik vind die 
ook niet geweldig) deze iets meer ope-
ning bieden dan een economische 
boycot van Nederland ten opzichte 
van Rusland. Zo'n boycot zou hele-
maal geen effect hebben. Dat is een 
aspect van de zaak. 

Als het bij voorbeeld om demonstra-
ties gaat, zal men mij net zo goed aan-
treffen bij demonstraties voor de Rus-
sische ambassade als het gaat om de 
Russische joden als bij een demon-
stratie voor Chili. Daar maak ik geen 
verschil in. 

De heer Rietkerk (VVD): Als Nederland 
terecht mensenrechtenschendingen 
waar ter wereld dan ook veroordeelt, 
dan moet het dat op een doelmatige 
en verstandige wijze doen. Ik vind het 
echter onjuist, ter wille van afkomst 
van regimes met twee maten te meten 
en bij voorbeeld een mensenrechten-
schending als in Rusland niet met be-
paalde sancties vergezeld laten gaan 
en die in een land als Zuid-Afrika wel. 

Ik wi l nog enkele opmerkingen maken 
over het vreemdelingenbeleid, omdat 
ik in eerste termijn de Regering heb 
gevraagd om een beleidsplan, waarin 
alle aspecten van het verblijf van 
vreemdelingen in ons land worden 
verwerkt. Ter wil le van een breedvoe-
rig contact met de Kamer heb ik de 
vorm van een nota door het kabinet 
voorgesteld. 

De Minister-President heeft mij ter 
zake niet geheel bevredigend geant-
woord. De Minister van Sociale Zaken 
had al een beleidsnotitie toegezegd 
aan mijn collega De Voogd en de 
Staatssecretaris van Justitie worstelde 
met pogingen om meer inzicht te ver-
schaffen in hetvreemdelingebeleid, 
voornamelijk in engere justitiële zin. 
Dat is op zich zelf mooi, maar wi j vin-
den dat toch niet genoeg. 

Ik wil inderdaad een meer integrale 
beleidsbenadering door de verschil-
lende ministeries, zoals die van 
Justitie, van Sociale Zaken, van Onder-
wijs en Wetenschappen, van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
van CRM en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Dat zal misschien wel 
wat meer tijd kosten, maar het blijft 
naar ons oordeel toch nodig, omdat er 
nu geen sprake van een samenhan-
gende beleidsvisie is. Ik zou wil len dat 
het kabinet binnen een redelijke ter-
mijn die visie op tafel zou leggen, zo-
dat zij in het parlement kan worden be-
sproken. 

Ten einde deze wens enigszins te 
onderstrepen, wil ik de Kamer ter zake 
om een uitspraak vragen. Ik voeg hier-
aan direct toe, dat dit de enige uit-
spraak is die ik nu van de Kamer zal 
vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de eer 
u hierbij een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Rietkerk, 
Kappeyne van de Coppello, Portheine, 
Ginjaar-Maas en De Voogd wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

overwegende, dat problemen met be-
trekking tot het verblijf van buitenlan-
ders in Nederland in versterkte mate 
de aandacht trekken; 

overwegende, dat het acht jaar gele-
den is sinds een regeringsvisie op een 
deel van de problematiek betreffende 
buitenlanders in Nederland aan de Ka-
mer is aangeboden; 

verzoekt de Regering, een beleidsplan 
op te stellen, waarbij de aspecten van 
het verblijf van vreemdelingen in Ne-
derland, zoals toelating, werkgelegen-
heid, huisvesting, scholing, gods-
dienstbeleving, culturele identiteit, 
vereenzaming, assimilatie van het ge-
zin, tweede generatie, in een samen-
hangende, integrale benadering wor-
den verwerkt; 

nodigt de Regering uit, dit beleidsplan 
in de vorm van een nota aan de Kamer 
ter kennis te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 14(15 300, Milj. 
nota). 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook nog de wens uit-
gesproken om in het kader van het in-
novatiebeleid tot een nauwere samen-
werking tussen TNO en het bedrijfsle-
ven te komen. Mij staat niet bij dat de 
Regering hierop heeft gereageerd; 
het is mogelijk, maar het is niet tot mij 
gekomen en vandaar dat ik deze sug-
gestie nog graag onder de aandacht 
van de Minister breng. 

Wat de milieucoördinatie betreft zijn 
wi j van mening dat in datgene wat de 
Minister-President heeft aangekon-
digd een goede aanzet tot die betere 
coördinatie kan worden gezien, 
maar wi j zijn er toch niet helemaal te-
vreden over. Wij vragen ons af, of met 
die aanzet de toch door ons allen na-
gestreefde integratie en uitvoering wel 
voldoende tot hun recht komen, gelet 
op de belangrijke taak die wi j aan het 
milieubeheer menen te moeten toe-
kennen. Als de Minister-President 
daarop nog wat nader zou kunnen in-
gaan, zou ik dat zeer waarderen. 

In verband met de door ons gemaak-
te opmerkingen over het woning-
bouwprogramma wil ik erop wijzen, 
dat wi j suggesties tot uitbreiding heb-
ben gedaan. Derhalve zijn wij over het 
antwoord niet tevreden, maar wij me-
nen dat het beter is daarop bij de be-
handeling van de begroting van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
terug te komen. 

Wij hebben wat Bestek '81 betreft 
duidelijk laten uitkomen, dat wi j de 
plannen van het kabinet steunen, ook 
al zijn de voorgestelde ombuigings-
maatregelen niet alle even populair. 
Het gaat erom - ik meen dat alle be-
windslieden dit hebben onderstreept -
dat wij niet langer mogen wachten om 
onze eigen verantwoordelijkheid te ne-
men en dat wi j maatregelen moeten 
treffen die al in 1979 effect kunnen op-
leveren. 

Ik heb van de heren Aantjes en Lub-
bers begrepen, dat zij bij de huidige 
stand van zaken een ombuiging ter 
grootte van f 10 mld. noodzakelijk ach-
ten. Ik ben het met de heer Aantjes 
eens, dat die ombuiging in 1979 moet 
beginnen en dat er niet opnieuw een 
jaar verloren mag gaan. Ik deel ook zijn 
opvatting, dat door het kabinet ruimte 
moet worden gelaten voor bijstellin-
gen voor de komende jaren, die een in-
tensiever beleid van de overheid kun-
nen vorderen. 

Natuurlijk zal een eventuele verder 
gaande matiging van de inkomens in 
de particuliere sfeer de problemen 
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voor de collectieve sector kunnen ver-
lichten. Naar mijn oordeel zal een aan-
tal suggesties, dat van CDA-zijde is ge-
daan, dit kunnen bevorderen. Ook wi j 
hebben gesproken over de mogelijk-
heid van prijscompensatie-aftopping, 
zij het dat wi j daarbij wel de midden-
groepen wil len ontzien. Ik denk daarbij 
aan de mogelijke verlaging van de 
huurprijs en aan een verder terugdrin-
gen van het incidenteel, hoe moeilijk 
dit ook zou zijn. 

Ik wil er in dit verband bij het kabinet 
- wanneer het spreekt met het georga-
niseerde bedrijfsleven over deze zaken 
- op aandringen, ook de Raad voor 
Middelbaar en Hoger Personeel bij het 
overleg te betrekken. Dat is juist de 
groep, die dit in eerste instantie aan-
gaat. 

De heer Den Uyl (PvdA): U stelde, dat 
u instemt met de gedachte, dat er met 
het bedrijfsleven wordt overlegd. U zei 
ook, dat de plannen van het kabinet 
voor het jaar 1979 doorgang moeten 
vinden. Moet dit gebeuren ongeacht 
het op zich zelf wenselijke overleg met 
het bedrijfsleven? 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb al ge-
zegd, dat wi j hier verantwoordelijk zijn 
voor en beslissingen moeten nemen 
over de ontwikkelingen in de collectie-
ve sector, terwij l het bedrijfsleven de 
eerste verantwoordelijkheid draagt 
voor het arbeidsvoorwaarden' en 
loonoverleg. Uit dien hoofde vind ik 
dat wi j hier vandaag en morgen over 
de collectieve zaken moeten beslissen, 
waarbij ik de samenhang tussen beide 
overlegsituaties helemaal niet ontken. 

De heer Terlouw wil de Kamer nu 
binden aan een inkomensgrens voor 
de aftopping van f 45.000. Ik meen, dat 
de PvdA een lager bedrag in het hoofd 
heeft, het CDA spreekt over anderhalf 
tot tweemaal modaal en wij hebben, 
om de middeninkomens veilig te stel-
len, gezegd, dat wi j een grens van 
f 70.000 redelijk vinden. Ik vind nu, dat 
wij als Kamer te ver gaan, als wij ons 
hierover precies uitspreken. Het is een 
zaak van het bedrijfsleven; laat haar 
daar. Men weet hoe hierover in de Ka-
mer wordt gedacht. De sociale part-
ners moeten nu beslissen waar het be-
gint, hoe het moet worden verwerkt 
enz. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het zal de 
heer Rietkerk verbazen, maar ik ben dit 
wel een beetje met hem eens. Ik vind, 
dat dit een zaak van overleg van orga-
nisaties is en dat de Kamer niet een 
soort loonbeleid moet voorschrijven. 

Iets anders is, dat kabinet en partijen 
de plicht hebben, zich uit te spreken 
over wat zij redelijk en wenselijk ach-
ten. Ik noteer, dat de VVD vindt, dat bij 
een niveau van f 70.000 enige aftop-
ping kan beginnen. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat heb ik in 
mijn eerste betoog al gezegd. 

De heer Terlouw (D'66): Doormiddel 
van de motie wordt niet gevraagd, dat 
Regering of Kamer iets dwingend 
voorschrijft. Gevraagd wordt, of de Re-
gering iets wil bepleiten bij het overleg 
en met een standpunt wil komen. De 
heer Den Uyl heeft gelijk wanneer hij 
vraagt waarom politieke partijen in dit 
belangrijke overleg niet hun mening 
zouden inbrengen. 

De heer Rietkerk (VVD): Wij hebben 
hier toch allen onze mening gegeven. 
Niemand verbeeldt zich dat wi j op dit 
punt nu enig voorschrift kunnen ge-
ven. Ik zie echter niet in waarom die 
mening niet in dezelfde verscheiden-
heid waarmee zij hier naar voren komt 
kan worden doorgegeven aan het be-
drijfsleven, juist omdat dit de keuze 
heeft te maken en wi j niet. 

De heer Terlouw (D'66): Dat kan na-
tuurlijk. De partners in het overleg zul-
len ook wel kennisnemen van hetgeen 
hier is gezegd. Als er een kamermeer-
derheid voor een bepaald standpunt is 
is dat natuurlijk krachtiger. Is die er 
niet, dan wordt de motie verworpen. 

De heer Rietkerk (VVD): Niet als het 
gaat om een zaak waarbij wi j in eerste 
instantie het woord aan anderen moe-
ten laten. Dat is het punt. 

Ik sprak over een aantal suggesties 
van CDA-zijde. De mogelijkheid tot en 
de noodzaak van bijstelling van het be-
leid in de aangegeven zin impliceren 
naar mijn oordeel ook, dat bij tegen-
vallende ontwikkelingen tot verder 
gaande ombuigingen kan moeten 
worden besloten. Naar mijn oordeel 
gaat het er nu om, dat het kabinet van 
ons vraagt over deze plannen een oor-
deel te geven. Wij kunnen daarbij uit-
voerig speculeren over mogelijke, mis-
schien ook gewenste andere ontwikke-
lingen in andere sectoren dan die 
waarvan het kabinet is uitgegaan bij 
zijn voorstellen. 

Ik heb de uiteenzetting van de Minis-
ter van Sociale Zaken zo begrepen, dat 
hij van oordeel is dat op grond van de 
thans bekende gegevens en omstan-
digheden uitvoering moet worden ge-
geven aan de ombuigingsvoorstellen 
die voor ons liggen. Ik zou dit graag 
bevestigd zien. Mochten zich in de toe-
komst andere ontwikkelingen voor-

doen, bij voorbeeld als gevolg van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg, dan is 
bijstelling van het beleid altijd moge-
lijk. 

Het komt mij echter voor - dit is een 
opmerking die ik voor mijn eigen reke-
ning neem - dat dan veeleer zou moe-
ten worden gezocht naar aanwending 
van extra mogelijkheden, gericht be-
leid, om de te verwachten stijging van 
de werkloosheid met 10.000 man het 
volgend jaar verder terug te dringen, 
dan dat zou moeten worden terugge-
komen op de voorgestelde ombuigin-
gen in de uitkeringssfeer, waarvan de 
Minister zelf nog eens uitdrukkelijk 
heeft onderstreept dat het om een cor-
rectie van een aantal systeemfouten 
gaat, die naar mijn oordeel ook zou 
moeten worden toegepast wanneer 
wij vandaag niet voor de noodzaak van 
verdere ombuiging van de collectieve 
lastenstijging zouden staan. 

Ik ben ook blij dat het kabinet nog 
eens ten overvloede duidelijk heeft ge-
maakt dat de koopkracht van de soci-
ale uitkeringen niet zal worden aange-
tast. Dit kan naar mijn mening niet 
vaak genoeg worden onderstreept. 

Ik heb in dit verband nog een vraag 
aan de heer Lubbers, over diens sug-
gestie te bevorderen dat de lonen over 
de gehele linie nog een half procent 
koopkracht inleveren, ten einde mid-
delen vrij te maken voor vervroegd uit-
treden, werkgelegenheid voor jonge-
ren en deelarbeid, met name ook van 
belang voor gehuwde vrouwen. Wij 
juichen die doelstellingen van harte 
toe. Wij hebben die ook bepleit. 

Ik vraag mij echter wel af of dat plan, 
waarin naar ik begrijp de lonen voor 
bij voorbeeld de modale werknemer 
negatief kunnen uitkomen, als gevolg 
van de koppeling ook geen negatieve 
effecten voor de koopkracht van de in-
komenstrekkers zou kunnen hebben. 
Dat is iets waarvoor de heer Lubbers in 
een ander deel van zijn betoog en ook 
in zijn motie juist weer garanties 
vraagt. Kortom, ik zie de consistentie 
niet tussen het plan beneden de koop-
kracht te gaan, met een koppeling naar 
de sociale uitkering - die blijft ook in 
onze visie bestaan - en de vraag de 
koopkracht van de sociale uitkeringen 
tot aan modaal te handhaven. 

De heer Lubbers (CDA): Het voorstel is 
natuurlijk naast de doeleinden die het 
dient mee ingegeven door de ruimte 
die er is in het koopkrachtprentje zoals 
het ons is gepresenteerd aan het begin 
van het debat. De Minister-President 
heeft opgemerkt dat het nogal wat is 
om de nullijn te vragen, zelfs voor en-
kele jaren. Dat is naar mijn mening 
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juist. Het zal hem en de heer Rietkerk 
echter waarschijnlijk ook zijn opgeval-
len, dat dit in het eerste jaar niet het 
geval is. 

Het pakt nogal anders uit. Dat bete-
kent dat er mogelijkheden zijn om dit 
punt in discussie te stellen. In het over-
leg met de sociale partners zal moeten 
blijken of daartoe bereidheid bestaat. 
Ik laat nu in het midden hoe het geheel 
zou doorwerken tot 1980, want dat is 
een technische kwestie. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik sluit toch 
niet uit dat door dat voorstel de koop-
kracht van bepaalde groepen beneden 
nul zou kunnen dalen. Als dat de inten-
tie van de heer Lubbers is, hoe kan hij 
dat dan bepleiten en aan de andere 
kant de koopkracht tot modaal ge-
handhaafd wil len zien? 

De heer Lubbers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is uiteraard niet onze 
bedoeling om te beogen dat een effect 
als de heer Rietkerk veronderstelt 
wordt bereikt. In de totale afweging zal 
moeten worden bezien of er nog ruim-
te is in die inkomenssfeer en op welke 
condities men bereid is om uit de prijs-
compensatie iets ter beschikking te 
stellen. Mijn prioriteit is niet dat dat in-
komen zo laag zou moeten zijn. Uit de 
cijfers heb ik de indruk gekregen dat er 
wellicht nog aanvullende mogelijkhe-
den zijn. Laten wi j de nota op het punt 
van de arbeidsvoorwaarden nog maar 
even afwachten om te bezien of, en zo 
ja, welke openingen er nog worden ge-
boden. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de motie van de heer 
Lubbers wordt gesproken over de wet-
telijke regeling van de koppeling. Heb 
ik goed begrepen dat dit impliceert dat 
de correctie voor bij voorbeeld de af-
trek van reiskosten van werknemers, 
waar het kabinet ook over spreekt in 
het kader van het 0,5%-opstapje, bij 
aanvaarding of opvolging van de mo-
tie niet meer tot de mogelijkheden be-
hoort? 

De heer Lubbers (CDA): Dat is onjuist! 
In de motie heb ik vastgelegd dat het 
mi j uitdrukkelijk gaat om het gemid-
delde van de categorie mensen met 
min imumloon waarbij de maximale 
premies worden ingehouden. In eerste 
termijn heb ik ook omstandig uiteen-
gezet dat wij het erg op prijs zouden 
stellen als dit zo snel mogelijk wettelijk 
werd geregeld en dat bij de discussie 
daarover uiteraard resterende elemen-
ten buiten dat van de fictieve premie-
kwestie aan de orde zullen komen. Dan 
komt natuurlijk ook het verschil ad 

9,50 in de AOW aan de orde en het fis-
cale punt, voor zover dat aan de orde 
komt, zouden wi j dan ook in een bre-
dere context moeten bezien. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat sluit u 
daar dus niet bij uit? 

De heer Lubbers (CDA): Niet bij voor-
baat en dat heb ik in mijn eerste ter-
mijn omstandig uiteengezet. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik dacht dat de 
tekst van de motie aanleiding tot deze 
conclusie kan geven, maar ik ben blij 
dit nu van u te horen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal kort 
iets zeggen over de eigen bijdrage. Wij 
zijn van oordeel dat deze materie voor-
zichtig moet worden behandeld en 
blijven het alleszins verantwoord ach-
ten om na te gaan waar op beperkte 
wijze betalingen verantwoord zijn. 

In dit verband wi l ik de Regering nog 
vragen, of het niet mogelijk is om toe 
te zeggen, het voorgestelde tientje zie-
kenhuiskosten - dat op een bespa-
ringsmotief is gebaseerd en uit dien 
hoofde kunnen wi j het ook aanvaarden 
- e e n zekere begrenzing in de tijd te 
geven om te voorkomen - dat kan toch 
niet de intentie zijn - dat langdurig of 
chronisch zieken daardoor onevenre-
dig zwaar worden belast. 

In dit verband nog een opmerking 
aan het adres van de heer Terlouw die 
onze politieke standpuntbepaling met 
betrekking tot deze eigen bijdrage zo 
weergaf dat eruit blijkt dat hij kennelijk 
nog steeds niet begrijpt wat liberalis-
me is. Het is echt niet alleen vrijheid, 
maar o.a. vri jheid direct gekoppeld 
aan eigen verantwoordeli jkheid. Hier-
mede is tegelijk antwoord gegeven op 
zijn kritiek op onze volstrekt redelijke 
gedachte dat je ook in die sfeer van 
mensen een zekere eigen verantwoor-
delijkheid mag vragen. 

Ik heb echter nog meer aan zijn 
adres. Hij verweet ons namelijk dat wi j 
wel mooie stellingen betrekken en pra-
ten, maar dat de daden daar minder op 
zouden aansluiten. Wat is nu vanmid-
dag gebeurd; D'66 dient een motie in 
om met betrekking tot de verdeling 
van arbeid een bepaald systeem te 
volgen met steun van de overheid dat 
exact gelijk is aan een plan waar wi j als 
VVD een jaar lang hard aan hebben ge-
werkt, in een rapport 'Arbeid' op tafel 
hebben gelegd, waar de heer Joekes 
over heeft gesproken, waar hij straks 
nog verder over dacht te spreken en 
nu komt D'66 aanhollen met een motie 
die precies dat verwoordt. Als dat nu 
doen is in plaats van praten, houd ik 
het toch maar op het aandragen van 
de ideeën. Wij gunnen het D'66 graag, 
maar bronvermelding is dan toch wel 
gewenst. 

De heer Terlouw (D'66): Ik wil twee 
vragen stellen. De heer Rietkerk denkt 
toch niet dat D'66 hier nooit eerder 
over heeft gedacht of gesproken en 
dus niet het recht zou hebben om hier-
over een uitspraak aan de Kamer te 
vragen? De tweede vraag is de volgen-
de. Is dit zijn verweer op hetgeen ik in 
eerste en tweede termijn heb gezegd 
over mijn opvatting over eigentijds l i-
beralisme? 

De heer Rietkerk (VVD): Moet ik u ver-
tellen wat wij in de Kamer jarenlang 
hebben gedaan op het gebied van de 
medezeggenschap, de uitbreiding van 
de sociale wetgeving enz.? Moet ik u 
dat allemaal gaan vertellen? Ik denk er 
niet over. Ik stel alleen maar dat uw 
handelen neerkomt op het napraten 
van anderen. Laat mij dan maar niet 
handelen in die zin. Laat mij dan maar 
zorgen dat de ideeën op tafel komen 
en dat de maatschappij een stukje ver-
der komt. 

De heer Terlouw (D'66): Ik moet er 
krachtig tegen protesteren dat de heer 
Rietkerk naar aanleiding van het indie-
nen van een motie over een onder-
werp waar wi j - de VVD zeker o o k -
veelvuldig gedachten over hebben 
ontwikkeld, de beschuldiging meent te 
kunnen uiten dat D'66 pleegt na te pra-
ten. Ik protesteer hier zeer ernstig te-
gen. 

De heer Rietkerk (VVD): Dit exacte 
plan is opgenomen in het rapport-Ar-
beid dat wi j verleden jaar hebben inge-
diend. Het is uitvoerig gepubliceerd en 
toegelicht. Door de heer Lewin is het 
verleden week nog eens in de NRC uit-
eengezet. Nu komt D'66 hiermee. Ik 
gun het u graag, maar bronvermelding 
is dan wel op zijn plaats. 

De heer Engwirda (D'66): Is dat voor-
stel van de Teldersstichting ook zo toe-
gespitst op de overheid en delen van 
de dienstensector, zoals in ons voor-
stel naar voren komt? Ik dacht van niet. 

De heer Rietkerk (VVD): U moet het 
maar eens lezen. 

De argumenten die de Regering 
heeft aangevoerd voor de ombuiging 
in deze orde van grootte zijn naar ons 
oordeel overtuigend. Wij zullen die 
voorstellen steunen die erop gericht 
zijn om in aansluiting op het rege-
ringsplan de werkgelegenheid verder 
te verbeteren. Wij hebben daar ook ge-
dachten voor aangedragen. Ook zullen 
wij voorstellen steunen die de moge-
lijkheden scheppen voor een goed ar-
beidsvoorwaardenoverleg. 

Ik wil niet nalaten in dit verband nog 
op te merken dat ik een ander oordeel 
heb over het optreden van de heer 
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Rietkerk 
Wiegel dan de heer Aantjes. Naar mijn 
oordeel heeft hij een evenwichtige uit-
eenzetting gegeven over het beleid 
met betrekking tot de ambtenaren. Het 
was evenwichtig omdat hij daarbij 
niets af heeft gedaan aan de beleids-
voornemens waar het kabinet voor 
zegt te staan. Tegelijkertijd heeft hij er 
blijk van gegeven, zijn plicht als over-
heidswerkgever zeer wel te verstaan. 

Ook de gedachte van Minister Van 
Aardenne, om na te gaan of op bedrijfs-
taksniveau niet meer inhoud kan wor-
den gegeven aan de winst-werkrela-
tie, spreekt ons aan. Daar zal collega 
Joekes nog nader over spreken. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de Ministers 
oprecht voor de min of meer uitvoeri-
ge antwoorden die zij gisteren op een 
groot aantal van mijn vragen en op-
merkingen hebben gegeven. In vele 
opzichten was het antwoord bevredi-
gend, althans aanvaardbaar, in andere 
opzichten is nog wel iets te vragen 
overgebleven. In de eerste plaats wi l ik 
mij tot de Minister van Financiën rich-
ten. 

Hij heeft mi j gisteren uitgelegd hoe 
het mogelijk is dat de rijksuitgaven 
volgend jaar ruim 4,5% reëel - in 
koopkracht - stijgen, terwijl de totale 
lastendruk maar 0,15% van het nati-
onaal inkomen omhoog gaat. Ik besef 
heel goed dat in die lastendruk ook de 
heel grote premiesector zit. Uiteraard 
vinden wi j dit op zich zelf een heel ver-
heugend verschijnsel, vooral omdat 
de kostenbeperking een zo centrale rol 
speelt in de hele 'Bestek-operatie'. 
Niettemin lijkt het mij toch iets te mooi 
om waar te zijn dat dit verschijnsel zich 
over een langere duur zou kunnen uit-
strekken. Kan de Minister ons op dit 
punt wat meer vastheid geven, door 
een nadere onderbouwing van het-
geen hij gisteren heeft gezegd? 

Ik kom dan tot het begrotingstekort 
en de noodremprocedure. In het debat 
van gisteren heeft het begrotingste-
kort een belangrijke rol gespeeld, 
evenals de noodremprocedure. Ik 
moet bekennen dat ik wat teleurge-
steld ben geraakt tussen de eerste aan-
kondiging van die noodremprocedure 
in Bestek '81 en de nadere mededelin-
gen daarover in de miljoenennota en 
daarna. Dit teleurgesteld zijn zal wel 
aan mij liggen als optimistisch mens, 
maar wanneer er van een norm en een 
procedure wordt gesproken, denk ik 
aan nauwkeurig omschreven grenzen 
en maatregelen. 

Ik had de indruk dat het absolute 
maximum - en dan nog tijdelijk — van 
het tekort 6% zou zijn, maar uit recente 
gegevens krijg ik de indruk dat die 
norm al in 1979 wordt overschreden. Ik 
heb er berekeningen over gemaakt; ik 
wil die de Kamer besparen. Ik zou de 
Minister wil len vragen of hij de indruk 
over die overschrijding in 1979 nader 
wil toespitsen. 

De Minister heeft gisteren een serie 
maatregelen genoemd die ingeval 
van nood genomen zouden kunnen 
worden. Ik begrijp natuurlijk dat de te 
kiezen maatregelen zouden moeten 
worden afgestemd op de elementen 
waardoor die overschrijding zou drei-
gen te ontstaan. Ik vind echter toch dat 
de Staten-Generaal wel erg weinig 
greep hebben op deze noodrem. Een 
noodrem is vanouds een duidelijk 
zichtbare handgreep. Of misbruik ge-
straft wordt, laat ik in het midden. Het 
zou best eens waar kunnen zijn in poli-
t iekezin. 

Natuurlijk verlang ik niet - dat kan 
men van een liberaal niet denken - dat 
de volksvertegenwoordiging dan het 
orgaan zou zijn dat aan de noodrem 
trekt. Ik vind echter wel dat de voorge-
stelde instrumentenkist (een term van 
een vroegere minister, die dezelfde 
naam droeg als de huidige Minister 
van Financiën) er een moet zijn die 
door ons aan de Regering in handen 
wordt gegeven. Daarom moeten wi j 
weten wat er in die kist zit, ook al zijn 
het al bestaande instrumenten. 

Een nader antwoord van de Minis-
ter, ook met betrekking tot het mo-
ment waarop die procedure in werking 
zou treden, eventueel, onverhoopt 
voor volgend jaar (dit is door de ge-
achte afgevaardigde de heer Dolman 
naar voren gebracht) zou ik op prijs 
stellen. 

Ik kom aan een ander punt dat nauw 
samenhangt met het vorige. Zowel in 
het antwoord van de heer Minister-
President als in hetgeen de geachte af-
gevaardigde de heer Lubbers donder-
dag heeft gezegd, heb ik een duidelijke 
neerslag gevonden van de oude ge-
dachte dat er aan de efficiency bij de 
overheid, aan de flexibiliteit van de 
wetgeving (wetten die wat kosten, zeg 
ik nu maar) en aan de zuinigheid bij 
overheidsbestedingen nog wel het een 
en anderte doen zou zijn. 

Nu hebben wi j op dit vlak twee sug-
gesties. Ze zijn niet nieuw - maar niet 
alles wat niet nieuw is, is verwerpelijk 
- suggesties die tot een verbetering 
van de situatie zouden kunnen bijdra-
gen. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen 
dat het een van de grootste verdien-

sten is geweest van onze oud-collega 
de heer Drees (het woord ' junior' wi l 
mi j nog altijd moeilijk over de lippen 
komen, maar men weet wie ik bedoel) 
dat hij erop gewezen heeft dat de 
drang tot uitgavenstijging bij de over-
heid in sterk overwegende mate ver-
ankerd ligt in een groot aantal belang-
rijke wetten, dus niet begrotingswet-
ten, maar wetten elk met hun min of 
meer autonome uitgavenmechanis-
men, die wi j de 'onderliggende wet-
ten' hebben leren noemen. Die fakkel 
hebben wi j graag, al jaren geleden, 
van de heer Drees overgenomen. Ge-
lukkig is van die filosofie nu eindelijk 
wat doorgedrongen tot dit kabinet. 

Ik heb ook de opvatting van de heer 
Lubbers al vermeld. Zelfs is van onze 
benadering iets doorgedrongen in de 
concrete plannen die nu voor ons lig-
gen. Niettemin geloven wij dat er niet 
alleen in de sociale sector, niet alleen 
in de ambtelijke sector, maar over de 
gehele linie meer te doen zou zijn. Zo'n 
operatie, het inventariseren, het door-
lichten en iets doen aan de onderliggen-
de wetten die tot uitgaven leiden, zou 
een gigantische operatie zijn. Die zou 
uiteraard moeten beginnen met een 
inventarisatie. 

Ik meen dat het goed zou zijn als de 
Kamer de wens zou uitspreken (een 
vorige poging is jaren geleden mis-
lukt; deze zal hopelijk gelukken) dat 
aan een dergelijke inventarisatie al-
thans begonnen zou worden, weswe-
ge ik de eer heb de navolgende motie 
aan u te overhandigen, mijnheer de 
Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Joekes, 
Rietkerk, Portheine, De Korte en Kap-
peyne van de Coppello wordt de vol-
gende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene financiële be-
schouwingen over Bestek '81 en de 
Miljoenennota 1979; 

overwegende, dat besparingen in de 
overheidsuitgaven in belangrijke mate 
kunnen worden verkregen door de 
herziening van gedeeltelijk achterhaal-
de wetten en andere maatregelen, 
waarin de oorspronkelijke uitgaven-
verplichtingen zijn neergelegd; 

met instemming vaststellende, dat het 
Kabinet bij de opstelling van Bestek 
'81 en de Miljoenennota deze weg 
reeds een eindweegs is ingeslagen; 

van oordeel, dat langs deze weg nog 
aanzienlijk meer besparingen te ver-
wezenlijken zouden kunnen zijn; 
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Voorzitter 
nodigt de Minister van Financiën uit, 
een algehele inventarisatie van de be-
doelde 'onderliggende wetten' te doen 
opstellen, zo mogelijk nog voor het 
einde van 1979, en deze mèt een com-
mentaar op de financiële aspecten en 
desbetreffende beleidsvoorstellen, al 
dan niet in de begroting-1980 ver-
werkt, aan de Kamer voor te leggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 15(15 300, Milj. 
nota). 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom aan het tweede zui-
nigheidsaspect. Men hoort mij niet 
over 'bezuiniging' spreken, maar over 
'zuinigheid'. Wij hebben in onze reeen-
te oppositiejaren, als liberale partij, re-
gelmatig tegenbegrotingen gepresen-
teerd. Wellicht herinnert de Minister 
van Economische Zaken zich daar wat 
van; misschien ook een van de andere 
Ministers. Die tegenbegrotingen wa-
ren zo nauwkeurig mogelijk met be-
dragen onderbouwd. Daarin hebben 
wij meestal, naast een groot aantal 
specifieke ombuigingen, een post 'al-
gemene efficiencyverbetering' opge-
nomen. 

Soms bedroeg die 1 % , soms 1,5% 
over de hele linie, zonder onder-
scheids des departements. Tegen die 
aanpak werd uiteraard door onze poli-
tieke tegenstanders nogal eens 'botte 
bij l ' geroepen. Ook de Regering had 
daar wel een handje van. Naar mijn 
mening kan iedere ervaren huisvrouw 
één cent per gulden sparen, zonder dat 
een lid van het gezin het zelfs maar 
merkt. Hoe staat deze Minister van Fi-
nanciën tegenover die aanpak? 

Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Vrouwen kunnen dat wel ; mannen 
niet! 

De heer Joekes (VVD): Ik hoor een 
huisvrouw, maar ik versta haar niet. 
Als de geachte afgevaardigde wil in-
terrumperen, dan is het verstandig - in 
verband met de mensen op de tribune, 
die ook wat wil len horen, en de ste-
nografen - dat zij dat hoorbaar doet. 
Zij ziet van haar interruptie af! 

Mijnheer de Voorzitter! Alle maatre-
gelen, die ik tot dusverre heb ge-
noemd, hebben iets te maken met de 
bewaking en zo mogelijk met de ver-
groting van de budgettaire ruimte, en 
dan niet via belastingverhoging, maar 
via maatregelen die tot drukverlichting 
zouden leiden. Het is die drukverlich-
t ing, waarop onze aandacht zo sterk is 
gevestigd en gevestigd moet blijven. 

Alle Ministers hebben er gisteren op 
gewezen, en terecht, dat dit moet om 

een beter evenwicht tussen de collec-
tieve sector en de particuliere sector te 
bewerkstelligen. Het gaat om een be-
ter evenwicht ten bate van het econo-
mische herstel en de werkgelegen-
heid. 

In de maatregelen voor de particu-
liere sector neemt het industriebeleid 
een zeer belangrijke plaats in, zowel 
met het oog op de werkgelegenheid 
als met het oog op de gezondmaking 
van ons bedrijfsleven. Wij hebben er al 
enige aandacht aan besteed in eerste 
termijn. Na enige opmerkingen, die 
daarover zijn gemaakt en per motie 
worden gesuggereerd, heb ik er be-
hoefte aan nog even iets over te zeggen 

Uit de woorden die de Minister van 
Economische Zaken gisteren heeft ge-
sproken, hebben wi j de indruk overge-
houden dat in ieder geval gerichte 
steunverlening aan individuele bedrij-
ven, uitsluitend om daar aanwezige ar-
beidsplaatsen nog een jaar of een paar 
jaar te redden, door de Regering even-
min als een oplossing wordt gezien als 
door ons, omdat het uiteindelijk de 
mensen even weinig helpt als de be-
drijven. 

De honderden miljoenen guldens 
die daaraan worden uitgegeven beho-
ren te worden gebruikt om sterke op 
de toekomst gerichte sectoren, die in 
aanpassingsmoeilijkheden verkeren, 
nieuw levensbloed in te pompen. Die 
stroom behoort vooral gericht te wor-
den op sectoren die ons veel te smalle 
en daardoor kwetsbare exportpakket 
kunnen verbreden. Daarbij hoort on-
der andere een speerpuntenbeleid, de 
vernieuwing van de industrie en de 
vernieuwing van de produkten van be-
staande industrieën. 

Het woord 'vernieuwing' is voor mij 
altijd goed genoeg geweest, maar als 
er hier geachte afgevaardigden zijn die 
alleen het woord 'innovatie' verstaan, 
dan wi l ik dat ook wel gebruiken. Dat is 
de aanpak - helaas veel te kort samen-
gevat - die wi j voor saillante delen van 
het industriebeleid zien. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb nog 
wat meer specifieke punten voor de 
Minister van Economische Zaken. Uit 
zijn antwoord bleek dat de voorstellen 
met betrekking tot de milieu- en ener-
gietoeslagen in het kader van de WIR 
de Kamer nog voor het einde van dit 
jaar zullen bereiken. 

De innovatietoeslag levert blijkbaar 
meer technische problemen op. Wij 
hechten veel waarde aan deze toeslag. 
Ik impliceerde dit al zojuist. Wij vragen 
of hiermee de grootste spoed kan wor-
den betracht. 

Wij hebben met instemming kennis 
genomen van de creatieve gedachten 

van de Minister over de arbeidsplaat-
sentoeslag. Versterking van het sector-
structuurbeleid is nu geboden. Op de-
ze weg past het, de industriële steun-
verlening meer te richten op het me-
so-niveau. Wij zijn het hiermee eens. 
Wij kunnen ons voorstellen dat een ar-
beidsplaatsentoeslag wordt ontwik-
keld voor bedrijven die in een gegeven 
sectorstructuurbeleid passen. Uiter-
aard gaat het om een zeer ingewikkel-
de materie. Wij vinden het logisch dat 
de Minister enige tijd wordt gegund, 
maar wi j horen graag een antwoord. 

Er is op dit punt een motie ingediend 
door de geachte afgevaardigde de 
heer Lubbers. Ik spaar t i jd door hier-
over nog geen oordeel te geven, maar 
zij trekt ons, zacht gezegd, niet aan. 

Ik heb in eerste termijn een batterij 
van sociale maatregelen voorgelegd. 
Wij hebben met voldoening geconsta-
teerd dat de Minister van Sociale Za-
ken op veel hiervan positief is inge-
gaan. Wij zijn met name verheugd 
over zijn uitspraak dat het volumebe-
leid voorop moet staan, omdat het een 
zich zelf versterkend beleid is. Dit heb-
ben ook de berekeningen van de FNV 
op dit punt aangetoond. 

Een aantal zaken op het terrein van 
de zo essentiële arbeidsmarkt vraagt 
echter om meer commentaar van de 
Minister. Wij hebben ten slotte onge-
veer 90.000 onvervulbare en moeilijk 
vervulbare arbeidsplaatsen. Hoe gaat 
het kabinet concreet verder met de 
aanscherping van het begrip 'passen-
de arbeid', een van de instrumenten 
hierbij, de regionale commissie pas-
sende arbeid en het beter op elkaar af-
stemmen van arbeidsmarkt en onder-
wijs? Het kabinet krijgt in deze dagen 
een geweldig stuk huiswerk mee, 
maar wi j staan dan ook met ons allen 
voor een geweldig examen. 

Wij vragen verder de visie van de 
Minister op een betere inschaling van 
onaangenaam werk en op - wij hech-
ten hieraan veel belang - meer loon-
differentiatie tussen minimumloon en 
modaal loon. Deze sector is als het wa-
re in elkaar gedrukt. Er moet meer 
ruimte komen voor de financiële prik-
kel in deze sector en in het algemeen. 
Is het niet wenselijk, deze zaken bij 
voorbeeld per ministeriële brief aan de 
stichting voor te leggen? 

De Voorzitter: U heeft nu uw rechten 
gebruikt en gaat de periode van gena-
de in. 

De heer Joekes (VVD): De periode van 
genade zal voor de liberalen uiteraard 
veel minder groot behoeven te zijn 
dan voor de socialisten. Misschien kan 
zij het ook zijn. Dit begrip spreekt mij 
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Joekes 
echter in deze vergaderzaal niet aan. Ik 
maak mijn betoog binnen twee minu-
ten af en als ik twee minuten zeg, is het 
twee minuten. 

Wij hebben een lans gebroken voor 
experimenten met selectieve arbeids-
tijdverkorting tegen een geringe of 
geen stijging van loon gedurende een 
aantal jaren naast de al in gang gezette 
projecten voor vervroegde vrijwill ige 
uittreding en stimulering van deeltijd-
arbeid. Een stukje arbeidsplaats komt 
hiermee vrij voor mensen zonder 
werk. Wij menen dat met de inver-
dieneffecten de overheid en/of de so-
ciale fondsen kunnen helpen, het in-
komensoffer enige ti jd te overbrug-
gen, totdat de inverdieneffecten in 
werking treden. Is de Minister bereid 
tot experimenten op dit gebied, uiter-
aard in regionen en sectoren waarin al 
een aanzienlijk structureel overschot 
aan arbeidskrachten bestaat? Wij ho-
ren hierover graag nader. 

Mijn twee minuten worden iets lan-
ger, maar niet veel. Ik moet ten slotte 
op twee delen van het woningbeleid 
nader ingaan, omdat zij ook politiek ui-
termate belangrijk zijn. 

Het eerste gaat speciaal de Minister 
van Financiën aan, namelijk het huur-
waardeforfait. De heer Lubbers heeft 
hiervoor afgelopen donderdag een 
suggestie gedaan waarover hij van-
daag nader heeft gesproken. Er is op 
het eerste gezicht iets voor deze sug-
gestie te zeggen. Ik vermoed dat hij 
doelde op een soort van inflatiecorrec-
tie op dit gebied. De Minister heeft 
echter in zijn antwoord terecht erop 
gezinspeeld dat het één onderdeel be-
treft van een ingewikkelde en nogal 
weerbarstige materie. 

Daarin spelen ook erg belangrijke 
zaken als de aftrekbaarheid van de on-
derhoudskosten van zelf bewoonde 
woningen, de aftrekbaarheid van hy-
potheekrente en andere allemaal een 
rol. Deze zaken zijn immers gekoppeld. 
Het lijkt ons geen gemakkelijke opga-
ve, daaruit nu zomaar één element te 
lichten. Ik heb overigens de indruk dat 
de opbrengst bijna onzichtbaar mi-
niem zou zijn. Daarom gaat het mij op 
dit moment echter niet primair. 

Wij wil len op deze gedachte niet op 
voorhand 'neen' zeggen. De Minister 
heeft de naar onze mening verstandi-
ge suggestie geopperd, deze gedachte 
in te brengen in de studie die over aan-
verwante zaken reeds gaande is. Wij 
vinden dit ook de meest evenwichtige 
manier, tot een redelijke beslissing te 
komen. 

Ik kom ten slotte tot de huurverho-
ging. De indruk is gewekt buiten dit 

huis - gisteren ook weer - alsof onze 
eerste volkshuisvestingsspecialist al 
vóór dit debat zou hebben gepleit voor 
een huurverhoging van 5% in plaats 
van 7%. Dat is echt een overhaaste 
conclusie. 

Mijn collega De Beer heeft hoofdza-
kelijk twee zaken betoogd, namelijk 
dat op basis van het systeem zoals wi j 
dat al jaren bepleiten de berekening 
van de huren van nieuwe huizen wel 
eens dichter bij de 5% zou kunnen uit-
komen dan bij de 6% van de heer Lub-
bers en dat er nog enige tijd is - de Re-
gering heeft hierop gisteren ook gewe-
zen - om na een grondiger bestude-
ring van alle elementen tot een verant-
woorde beslissing te komen. Met het 
oog op die ti jd hebben wi j dit punt dan 
ook donderdag niet zelf in het debat 
wil len inbrengen. Wij zouden graag 
over die veronderstellingen van ons 
het oordeel van de Regering horen. 
Komt dit inderdaad uit in de buurt van 
de 5%? Is er inderdaad tijd? 

Ter afronding: de heer Dolman ont-
popt zich in dit huis steeds meer als 
een poëtisch spreker. Hij sloot donder-
dag al af met een dichtregel van Hein 
Vos. Vanmiddag citeerde hij zelfs uit 
Shakespeare, namelijk de bekende 
klacht van Macbeth bij het horen van 
de dood van Lady Macbeth. Ik vond 
het een zeer toepasselijk citaat, van 
zijn standpunt uit bezien. Nu ik aan zijn 
eigen interventie terugdenk, vind ik 
het toch jammer dat hij de laatste re-
gels van diezelfde speech over het 
hoofd heeft gezien. Hier zijn ze: 

'It is a tale, told by an idiot, full of 
sound and fury, signifying nothing.' 

De heer Abma 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien geef ik enige 
rust in uw drukke taak. Ik heb geen mo-
tie meegebracht. Ik meen dat in dezen 
ook wel enige selectieve groei mag 
worden betracht. Wij kunnen ons er in 
ieder geval mooi in oefenen. 

Ik breng de bewindslieden alle dank 
voor hun bescheid. Van het laatste 
kreeg mijn fractie van de ene woord-
voerder iets minder, van de andere 
iets meer. Wij beluisterden enigszins -
ik moet voorzichtig zijn - een climax. 
De belangrijkste woordvoerder, de Mi-
nister-President, alleen hield zijn res-
pons aan ons adres naar ons gevoel 
op de nulli jn. Toen hij in het vuur van 
zijn betoog echter met stemverheffing 
te kennen gaf dat de nulli jn nota bene 
niet niks is, sloeg dat misschien ook op 
ons geval. 

Eerst dachten wi j namelijk dat de 
Premier ons wellicht niet zo zag 
zitten omdat de dissidenten in het CDA 
allang geen dissidenten meer zijn of 
omdat het CDA het kabinet toch niet 
met groot verlof wi l sturen, zoals be-
reids is meegedeeld. Niettemin had-
den wi j wel de gedachte dat de woord-
voerders van de Regering in hun brede 
passages uitwerkten wat van onze 
kant noodgedwongen in korte teksten 
moest. 

Soms hoorden wi j zelfs letterlijke 
uitspraken uit ons verhaal. Een enkele 
keer werden zij uit de context gerukt. Ik 
denk aan het beruchte zwarte circuit. 
Natuurlijk geeft het voldoening, dat 
het kabinet zwart werk te lijf wi l gaan. 
Onze vraag was evenwel, of de Rege-
ring ervoor beducht is, dat allerhande 
modaliteiten van arbeidstijdverkorting 
en dergelijke de zwarte overloop zou-
den kunnen versterken. Wanneer het 
kabinet gaat dweilen en er begint een 
nieuwe kraan te stromen, dan geraakt 
verloren wat elders wordt gewonnen. 
Déze nulli jn, op die manier, resulteert 
stellig wél in niets! 

Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
begrepen, dat onze vraag of de vertra-
ging in de sociale sector op de keper 
beschouwd niet als voorschot is be-
doeld op wegneming van oneven-
wichtigheden, in positieve zin door de 
Regering wordt beantwoord. Wij heb-
ben hieraan toegevoegd, dat er dan 
ook geen directe parallel te constateren 
valt met hetgeen de ambtenaren ver-
ontrust. 

Over de ambtenaren wil ik nog een 
aanvullende opmerking maken: met 
de voorstellen van de Regering ten 
aanzien van de ambtenarensalarissen 
heeft mijn fractie niet alle moeite. Er 
deden echter nogal wat wilde geruch-
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ten de ronde: alles zou weer op losse 
schroeven staan en daarom hebben 
wi j in eerste instantie afgewacht, wat 
precies het standpunt van de Regering 
is. 

Gezien de positie van de ambte-
naren in haar geheel komen de voor-
stellen ons niet volstrekt onredelijk 
voor, al moet over de precieze regeling 
nog worden gepraat en moet dit zeer 
zeker gebeuren in de samenhang met 
alle voorstellen. 

Wij kunnen begrijpen, dat de Rege-
ring, als zij zelf wensen heeft ten aan-
zien van de inkomensontwikkeling in 
het algemeen, niet kan en niet mag 
vergeten, dat zij zelf ook werkgever is; 
de grootste, wordt altoos gezegd. In 
deze omstandigheden kan men zelf, 
als betrokkene, niet niets doen om 
voor de hand liggende verwijten te 
ontgaan. Van de weeromstuit kan men 
dan echter ook wel eens al te recht-
vaardig optreden, om het toch vooral 
eerlijk te doen. Zoiets gebeurt vaak ge-
noeg. In deze situatie lijkt ons dit ech-
ter niet het geval te zijn, al is beperking 
van inkomensgroei op zich zelf voor 
niemand aantrekkelijk. Naar onze me-
ning is het niet onrechtvaardig en niet 
al te rechtvaardig. 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
stemt ermee in, dat het incidenteel 
slechts individuele gevallen ten goede 
komt, en ook, dat wi j ons niet ten on-
rechte zorgen hebben gemaakt over 
het te hoge begrotingstekort. Van de 
toezeggingen hieromtrent hebben wij 
heel goede nota genomen. 

Ik herhaal mijn vraag - ik verneem 
dit gaarne - of straks bij wijzigingen in 
het sociale-voorzieningenbeleid met 
serieuze bezwaren tegen het verzeke-
ringsstelsel zal worden gerekend. Het 
woord 'gerekend' is pregnant in deze 
context. 

Wij hebben geconstateerd, mijnheer 
de Voorzitter, dat de visserij de Troon-
rede is binnengevaren. Wat staat het 
kabinet precies voor ogen, met name 
gelet op de moeilijkheden die in dezen 
met het Verenigd Koninkrijk zijn gere-
zen? Wij zijn zeer benieuwd naar het 
hoe en het wat hiervan. 

Over de coördinatie van de vraag-
stukken met betrekking tot het milieu 
is nogal indringend gediscussieerd in 
dit debat. Ik heb begrepen, dat dit ook 
thans moet gebeuren. Met deze coör-
dinatie gaan wi j akkoord, maar met al-
le waardering voor de bewindsman 
van het milieu - dit is zelfs niet het aar-
zelende begin van een motie van wan-
trouwen - vinden wi j toch wel, dat de 
coördinatie zo moet zijn, dat de verant-

woordelijkheden van andere bewinds-
lieden voor hun zaken hierdoor niet in 
het gedrang komen. 

De heer Rietkerk heeft gesproken 
over de twee maten, waarmee wordt 
gemeten in het buitenlands beleid. Ik 
zal voor de variatie maar spreken van 
tweeërlei weegsteen. Wij kunnen ons 
toch niet vinden in de benadering van 
de heer Aantjes, die sprak over christe-
lijk, nihilistisch of atheïstisch getint be-
wind. Er zijn meer weegfactoren. 

Wij hebben geen bezwaar tegen in-
levering, als ik het zo kort mag aandui-
den. Het kabinet heeft echter al erva-
ren hoe moeilijk dit is in concrete ge-
vallen. Laat men zijn bereidheid met-
terdaad tonen. Alles is meegenomen. 
Uit de uiteenzetting van de Minister 
van Economische Zaken over innova-
tie, structuurwijziging, research, enz. is 
wel duidelijk naar voren gekomen, 
hoeveel nodig is. 

Het gaat om een langere periode 
dan een jaar. Het gaat er niet alleen 
om, dat wi j over de sloot komen; er is 
veel meer nodig. De verleiding om 
snel te verslappen, als een eerste aan-
zet enigermate lijkt te slagen, ligt 
dichtbij. Het gaat om volharding; niet 
twee of drie, doch zeven inspanningen 
blijken vaak nodig om werkelijk bij het 
doel te komen. Het is jammer vast te lo-
pen op een moment, waarop de verbe-
tering zich aftekent. Er mag geen 
ademnood ontstaan. 

Wat is de bedoeling van de opmer-
king van de Minister-President over de 
aardgasbaten? Hij heeft gezegd dat de 
aardgasrijkdom het vergunt om gelei-
delijk tot het doel te komen. Betekent 
dat een aparte bestemming of ge-
bruik? 

Met het beroep op versobering -
hier menigmaal gedaan - kunnen wij 
het misschien eens zijn. Niet bij brood 
alleen, zei de Minister-President. Was 
dat a titre personnel? 'Niet bij brood' 
roept de vraag op: Waarbij dan wel? 
Die vraag roept om beantwoording. 
De bedoelde tekst- het is geen motto -
gaat niet om iets minder brood, maar 
om helemaal geen brood, wanneer de 
gehoorzaamheid of de gerechtigheid 
dat met zich brengt. 

Juist nu de Regering - evenals bij die 
tekst - in de verleiding wordt gebracht 
om bij verslechtering van de economie 
van stenen brood te maken of de tak 
door te zagen, waarop de economie 
rust - ik hoop, dat dit duidelijk is - is het 
belangrijk te weten, dat die andere spijs 
dan brood alleen maar zedelijke waar-
den kan zijn, dus geen culturele waar-
den, maar zeer beslist ethische waar-
den. Daarom betreuren wij het gebrek 
aan visie en bezieling in de geschreven 
en gesproken teksten in deze discussie. 

Daarom vonden wij het jammer dat niet 
krachtiger is gesproken over een spoe-
dige indiening van een abortuswetge-
ving, met een positieve verantwoorde 
inhoud. 

Wij wil len weten, waar wi j aan toe 
zijn, nu het kabinet allerhande voor-
stellen in uitzicht stelt, waarbij geen 
discriminatie ten aanzien van het hu-
we l i j k - i k zou zeggen: het unieke hu-
welijk - gepleegd mag worden. Wor-
den alternatieve vormen bedoeld? 
Daarom blijft ons protest tegen struc-
tuurwijziging van de voormalige bede 
in de Troonrede. 

Er is trouwens ook niet getracht ons 
van deze bezwaren af te brengen. 
Daarom blijft onze angst dat ontwrich-
tingen in de samenleving een steeds 
omvangrijker beroep zullen doen op 
de sociale voorzieningen, waardoor 
ook verbeteringen, die beoogd wor-
den, weer kunnen worden geneutrali-
seerd. Daarom zijn wi j ernstig be-
vreesd voor en verontrust over plan-
nen van wetgeving, die afdingen op 
het ouderlijk gezag. 

Wij herinneren ons dat in de discus-
sie inzake de vaccinatie en de eventu-
ele verplichting in die richting sugges-
ties zijn gedaan. Wat wi j dus vroegen, 
is derhalve gerustgesteld te worden. 

Ook in de beantwoording bleek nog 
steeds de verbrokkeling of, zoals ik in 
eerste instantie heb gezegd, de optel-
som: het gebrek aan een samenvat-
tende eenheid van beleid. Soms uit 
zich dit in een vlucht in allerlei aparte 
begrotingshoofdstukken, waartoe -
dat moet eerlijk worden gezegd - de 
Kamer ruimschoots gelegenheid 
bood. 

Niet bij brood alleen. Regering, geef 
die andere spijs a.u.b. door beleid in 
positieve zin en ook door stimulering 
in deze richting, een spijs waar velen, 
helaas onbewust en vaak op de ver-
keerde wijze op zoek, naar hongeren. 
Het gaat om inzicht in en uitzicht op 
een blijvend koninkrijk. Zoeken wi j dat 
ook in kwaliteit van land en volk dan 
wordt van het overige - lang niet on-
belangrijk - veel toegeworpen. En dat 
is meer dan alleen brood. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Een regering 
die het begrip 'verantwoordelijkheid' 
als sleutelwoord hanteert en als van-
zelfsprekend erkent dat het veel meer 
inhoudt dan zich verantwoorden je-
gens de volksvertegenwoordiging, 
mag op de consequenties van dat 
woordgebruik worden doorgevraagd 
en heeft ook serieus op die vragen te 
antwoorden. 
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Wat betekent verantwoordelijkheid 

ten aanzien van de derde wereld voor 
mensen, die weten dat zij een econo-
misch systeem in stand houden dat 
voor die derde wereld in meer dan één 
opzicht dodelijk is? 

Wat betekent verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het eigen land, als 
men op zijn minst kan vermoeden, dat 
datzelfde economische systeem bin-
nen 25 jaar funeste gevolgen zal heb-
ben voor de leefbaarheid in velerlei 
opzicht (het WRR-rapport)? Wat bete-
kent verantwoordelijkheid voor men-
sen, die weten dat zij medeplichtig zijn 
aan een vernietigende bewapenings-
wedloop? 

Het zijn deze vragen die in januari 
van dit jaar, toen de regeringsverkla-
ring aan de orde was, bij de Minister-
President nog 'een zekere ontroering' 
konden wekken. Dat was al niet veel. 
Maar nu vertrekt hij geen spier meer, 
heb ik gezien. Hij slaat ze gewoon 
over. Ergens begrijpen wij dat wel. 'Als 
ik mij ernstig ga afvragen', zo zal hij 
denken, 'waar die verantwoordelijk-
heid eigenlijk toe zou moeten leiden, 
waar blijf ik dan met dit beleid, en 
waar blijf ik dan met dit kabinet'? 

En dat tekent tegelijk de machteloos-
heid die mijn fractie zo nu en dan voelt 
vooral tijdens dit debat. Als men voor 
de gevolgen van een blijvende econo-
mische groei voor de mensen in eigen 
land en ontwikkelingslanden, als men 
voor de risico's van de bewapenings-
wedloop de ogen gewoon dicht doet, 
hoe is dan een begin te maken met een 
verantwoord beleid? Dat mag ove-
rigens best een beleid van kleine stap-
jes zijn. Wij vragen alleen dat het is ge-
baseerd op een reëel besef van de 
machtspositie van ons land, alleen en 
in EEG- en NAVO-verband. Wat zijn de 
gevolgen van die machtspositie, wat 
de mogelijkheden en de onmogelijk-
heden? 

Vanuit dat besef zijn gerichte ver-
anderingen noodzaak, en impopulaire 
maatregelen misschien toch de moeite 
waard. Vanuit dat besef is de zin 'nie-
mand kan met stelligheid zeggen in 
hoeverre alle veranderingen blijvende 
veranderingen zijn', een gevaarlijke 
dooddoener. Een regering moet nieu-
we keuzen durven maken en niet 
slechts achter de oude aanrennen. 

Over het standpunt inzake de nucle-
aire bewapening en de neutronenbom 
van het CDA ben ik niet veel wijzer ge-
worden. Uit het antwoord van de Re-
gering ook niet. 

Er is ook een klein lichtpuntje. De Mi-
nister van Financiën heeft gezegd dat 
het niet halen van 3% economische 

groei niet automatisch zou betekenen 
dat Bestek '81 zal worden verscherpt, 
maar dat opnieuw de uitgangspunten 
voor het beleid zullen worden beke-
ken. Wij wil len hem daar graag aan 
houden, maar te laat reageren zou au-
tomatisch betekenen dat de zwaksten 
de dupe worden. Daarom de vraag: 
wi l de Minister de Kamer bij voorbaat 
op de hoogte brengen van de gevol-
gen van een blijvend lagere economi-
sche groei en van het antwoord daar-
op in het beleid? 

Mijnheer de Voorzitter! Vooralsnog 
ziet het kabinet alleen de oppervlakte 
en de korte termijn. Het gaat uit van 
een economie, zoals die werkt bij de 
bestaande machtsverhoudingen. Dat 
blijkt vooral als het spreekt over het 
verband tussen de collectieve lasten 
en de kostenstijging in de produktie en 
over de winst-werkrelatie: 'die er is 
omdat het kabinet dat vindt'. Ik vertaal 
vrij een interruptiedebatje met de Mi-
nister van Economische Zaken. 

Wij hebben twee bezwaren. Het eer-
ste bezwaar is: De Minister van Soci-
ale Zaken zegt zelf dat het werkgele-
genheidsprobleem niet een probleem 
is van te weinig werk maar van finan-
ciering, en dus van inkomensverde-
ling. Maar in de huidige machtsver-
houdingen is het hele vraagstuk van 
inkomensverdeling, natuur en milieu 
en derde wereld niet oplosbaar in ver-
band met de afwentelingsproblema-
tiek en de gerichte economische 
ontwikkeling die daarvoor nodig is. 
Onze conclusie is: de machtsverhou-
dingen moeten anders. En dat wijst 
het kabinet af. 

Het tweede bezwaar is: Ook bij de 
huidige machtsverhoudingen staat de 
winst-werkrelatie op de tocht door be-
slissingen van het vrije ondernemen 
die vanuit de bestaande verhoudingen 
logisch zijn. Het kabinet onderbouwt 
het veronderstelde verband tussen 
winst en werk niet. Het noemt integen-
deel zelf de volstrekt veranderde om-
standigheden (afzetcrisis, overcapaci-
teit en dergelijke), die juist tegenge-
stelde economische beslissingen op-
roepen: goedkopere export, investe-
ringen in het buitenland en arbeidsbe-
sparende investeringen. 

Een en ander is aan twee stellingen 
te illustreren. Ik beperk mij tot twee 
vanwege de ti jd. Stelling 1 van het ka-
binet: 'Oorzaak van de snelle stijging 
van de particuliere inkomens - en dus 
van de arbeidskosten - is de snelle stij-
ging van de collectieve lasten, vooral 
in de overdrachtsuitgaven'. 

Nee, de oorzaak van die te hoge kos-
ten is te hoge particuliere consumptie, 
zowel bij de mensen met een inkomen 

uit de marktsector als bij mensen met 
een inkomen uit de overheidssector of 
uit de overdrachtssector. De particulie-
re consumptie in totaal mag niet meer 
groeien. Er is ruimte genoeg om de 
mensen met lage inkomens erbij te ge-
ven bij matiging van de hogere ni-
veaus, ongeacht de soort van inko-
mensbron. 

Stelling 2 van het kabinet: 'De tech-
nologie vernietigt niet alleen arbeids-
plaatsen maar schept tevens nieuwe'. 
Deze stelling was juist in de tijd van 
voldoende goedkope grondstoffen, 
energie en ruimte voor uitbreiding van 
de produktie in landbouw, industrie en 
commerciële diensten. Die ruimte is er 
niet meer. Wie uitgaat van een structu-
rele groei van 3% miskent, om maar 
één ding te noemen, gevolgen zoals 
geschetst in het WRR-rapport 'De ko-
mende 25 jaar'. Dat is ook de overeen-
komst tussen het kabinet en de PvdA. 
Als het gaat om de selectiviteit van de 
groei en om de inkomens politieke ge-
volgen zijn de verschillen zeer groot. 

Ik heb me afgevraagd, mijnheer de 
Voorzitter, waarom het kabinet zegt in 
de persoon van de Minister-President 
niet het begin van een antwoord te 
hebben op de ontstellende eenzaam-
heid in onze samenleving, die mede 
kan leiden tot het doden van zich zelf, 
tot buitensporig druggebruik en agres-
siviteit. Dit zijn toch geen abstracte 
problemen, los van de concrete maat-
schappij? Dat begin van een antwoord 
ligt in het opheffen van de jeugdwerk-
loosheid, in het zorgen dat WAO-ers 
zich weer nuttig kunnen voelen voor 
de samenleving, in het serieus nemen 
van gehandicapten, in het verbeteren 
van de situatie van Surinamers en An-
till ianen, in het garanderen van de 
rechten van psychiatrische patiënten 
en gedetineerden, in hulp bij het ge-
vecht van mensen tegen instanties, in 
een verblijfsvergunning voor de Kerk-
Marokkanen, kortom in concrete en 
consequente solidariteit. 

Mensen vragen om een eigen plaats 
en een stukje eigen verantwoordelijk-
heid. Of, zoals de Minister-President 
het zei: burgers moeten als verant-
woordelijke mensen hun leven kunnen 
inrichten: Weer zo'n mooie zin, die 
vraagt om concrete invull ing. Als men 
dit meent, wat moeten wij dan in het ka 
der van de emancipatie van de vrouw 
met het verhaaltje, dat de waarde van 
een vrouw niet afhangt van betaalde 
arbeid, maar dat het toch zinvol is om 
betaalde of onbetaalde arbeid te heb-
ben, óók voor mannen. Daarmee 
wordt toch de achterstand, die vrou-
wen hebben op de arbeidsmarkt, ge-
negeerd? Het gaat toch om het ophef-
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fen van die achterstand, zodat een ei-
gen keuze mogelijk wordt? 

De steeds grotere macht van over-
heidsinstellingen en particuliere orga-
nisaties ten opzichte van de burger, 
komt onder meer tot uiting in het ver-
zamelen en hanteren van persoonsge-
gevens via computers. De Minister-
President heeft een kort en geruststel-
lend antwoord gegeven; de Regering 
vindt dat de burger vooralsnog vol-
doende baas is over zijn eigen gege-
vens. 

In 1975 zijn immers aanwijzingen 
gepubliceerd voor geautomatiseerde 
registraties van persoonsgegevens bij 
de rijksoverheid. Dat lijkt heel wat. 
Toch is er voor geruststellende woordei 
geen reden. Gezien de grote technolo-
gische ontwikkelingen sindsdien, die 
bij voorbeeld koppeling van registra-
ties gemakkelijker kan maken, kan 
men zich ten eerste afvragen of deze 
aanwijzingen nog beantwoorden aan 
de huidige praktijk zowel in positieve 
als in negatieve zin. Daar komt bij dat 
de toegankelijkheid voor de gewone 
burger nihil is. 

Immers burgers worden door de 
overheid niet geinformeerd over het 
bestaan van registraties van persoons-
gegevens, noch over de voor- en nade-
len ervan. Bovendien is er geen ver-
plichting voor degenen, die registre-
ren om mensen mededeling te doen 
van het opnemen van hun gegevens. 
Een burger, die weet dat er registraties 
van persoonsgegevens zijn, die bo-
vendien registratie van zijn eigen ge-
gevens vermoedt èn ook nog de risi-
co's daarvan onderkent - en hoeveel 
burgers zijn dat?! - moet naar de voor-
lichtingsdienst van het Ministerie, 
waar de registratie onder valt, of naar 
de bibliotheek van het Ministerie van 
Justitie, dat een lijst van alle regelin-
gen bijhoudt. Hoeveel burgers doen 
dat? 

Die lijst van Justitie is bovendien 
niet compleet, maar goed, stel dat de 
vermoedens van de persoon in kwes-
tie na raadpleging van één of meer lijs-
ten op één of meer ministeries ver-
sterkt zijn, dan kan hij een brief schrij-
ven naar de plaats waar zijn gegevens 
worden bijgehouden en vragen om 
een afschrift. 

Men kan de brief terzijde leggen. Dat 
gebeurt. Men kan in plaats van een af-
schrift een uittreksel sturen. Dat is 
minder controleerbaar. Men kan zich 
beroepen op schade voor zijn persoon 
en hem zeggen, een gemachtigde te 
sturen. Stel dat de burger volhoudt en 
zijn afschrift krijgt, dan vraagt een 
eventuele verwijdering, verbetering of 

aanvulling van zijn gegevens een 
nieuw schriftelijk verzoek, een nieuwe 
procedure en nieuwe vertraging. 

Al met al kunnen we spreken van 
een te grote passiviteit van de over-
heid bij het informeren van de burgers 
en van een vérgaande ontoegankelijk-
heid van de eigen persoonsgegevens 
voor de betrokkene. Mijn fractie is van 
mening dat, in afwachting van de alge-
mene wettelijke regeling, die gaat ko-
men, de toegankelijkheid van gege-
vens vergroot moet worden. 

Verder vragen wi j de Regering, de 
aanwijzing van 7 maart 1975 in elk ge-
val ook te laten gelden voor registra-
tiesystemen die de rijksoverheid door 
het verstrekken van subsidie mede 
ontwikkelt. Een voorbeeld daarvan is 
het ziekenhuis-informatiesysteem, in 
een academisch ziekenhuis, met steun 
van het Ministerie van Onderwijs op-
gebouwd. Met betrekking tot dit belang-
rijke punt Wil ik de Kamer om een uit-
spraak vragen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Beckers-
de Bruijn, Jansen en Waltmans wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de algemene en politieke be-
schouwingen over de Miljoenennota 
1979; 

van oordeel dat de macht van over-
heidsinstellingen en particuliere orga-
nisaties jegens de burgers toeneemt; 

van oordeel dat deze macht ook tot ui-
ting komt bij het opnemen en hanteren 
van gegevens van burgers in compu-
terregistraties; 

van oordeel dat de overheid te passief 
is bij het informeren van de burgers 
over het bestaan van registraties van 
persoonsgegevens en over de voor-
en nadelen ervan; 

van oordeel dat de eigen persoonsge-
gevens voor de burgers onvoldoende 
toegankelijk bli jken; 

van oordeel dat de aanwijzingen van 7 
maart 1975 inzake de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, onder 
meer door de snelle technologische 
ontwikkelingen, niet meer beantwoor-
den aan de huidige praktijk; 

overwegend, dat de voorgenomen al-
gemene wettelijke regeling voorals-
nog niet van kracht zal zijn; 

verzoekt de Regering, in afwachting 
van een algemene wettelijke regeling, 
daar waar zij zeggenschap heeft, hou-
ders van registraties van persoonsge-
gevens: 

a. te verplichten diegenen wier gege-
vens zijn of worden opgenomen, daar-
van in kennis te stellen en daarbij het 
doel van de registratie mede te delen; 

b. te verplichten verzoeken tot verwij-
dering, verbetering of aanvulling van 
persoonsgegevens binnen een korte 
termijn af te handelen; 

c. te verbieden tot koppeling van regi-
stratiesystemen over te gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

Deze motie krijgt nr. 16 (15 300, Mil j . 
nota). 

De heerM. Bakker 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen met een on-
derwerp dat bij de algemene beschou-
wingen nog niet aan de orde is ge-
weest, maar waarover ik inmiddels de 
Minister voor Ontwikkelingszaken heb 
benaderd. Op de dag dat w i j in eerste 
instantie spraken in het kader van de 
algemene beschouwingen kwamen er 
kranteberichten over de gevolgen van 
de verschrikkelijke overstromingsram-
pen in Zuidoost-Azië, met name voor 
Vietnam, dat door deze ramp bijzonder 
zwaar is getroffen. Vanuit Vietnam is 
een oproep gedaan aan alle regerin-
gen van alle landen en allerlei organi-
saties tot snelle steun. 

Ik zou de Regering wil len vragen of 
zij heeft gereageerd en zo ja op welke 
wijze. 

Mij op het terrein van de buitenland-
se politiek bevindend stel ik vast, dat 
de Regering op dat punt niet meer 
heeft geboden dan de betogen van de 
heer Scholten in diens memorie. Daar-
mee wordt onderstreept dat men de 
heer Kruisinga niet voor niets naar 
huis heeft gestuurd. Ik stel vast dat er 
een heel duidelijk verschil van opvat-
ting blijft tussen de Regering en de 
meerderheid van de Kamer, met name 
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over de benadering van de problema-
tiek van de neutronenbom en van de 
uitbreiding van atoomtaken. 

In tegenstelling namelijk tot me-
vrouw Beckers ben ik wel van mening 
dat het van belang is, dat de heer Aan-
tjes namens het CDA zijn standpunt 
heeft herhaald en zich heeft gekeerd 
tegen het optreden van de heren Luns 
en Biesheuvel. Dit kan ons helpen te 
komen tot een bijzonder grote waak-
zaamheid inzake deze vraagstukken, 
die in en buiten de Kamer nodig is. 

Dat geldt naar mijn mening ook voor 
de EEG. De Regering heeft nogal onge-
nuanceerd de in gang gezette mone-
taire unie omhelsd. Het is mij opgeval-
len dat de Minister van Financiën ei-
genlijk met een soort overbieding is 
gekomen, namelijk met de noodzaak 
van economische unificatie. Door er-
varing wijs geworden op het punt van 
overbiedingen met betrekking tot de 
EEG weet ik niet precies wat daarach-
ter schuil gaat. Op dit ogenblik is de in-
druk wel heel sterk dat men in de pas 
van de heren Schmidt en Giscard d'Es-
taing wenst te wandelen. Op dit punt 
valt nog niets te merken van een nati-
onale politiek van de Regering. 

De vorige week, gisteren en van-
daag is de hoofdzaak gevormd door al 
hetgeen met Bestek '81 te maken 
heeft. Afgezien van alle gefrommel in 
de marge heeft natuurlijk toch de heer 
Van Agt de toon gezet toen hij zei dat 
vri jwel iedereen ervan overtuigd was 
dat impopulaire maatregelen moeten 
worden doorgevoerd. 

De heer Andriessen heeft dat op zijn 
manier gezegd door mede te delen dat 
in wezen vrijwel allen het eens waren 
over de door te voeren matiging en de 
heer Albeda ten slotte heeft de specifi-
catie gegeven dat de vakbeweging al 
bereid zou zijn om op de minli jn te 
gaan zitten. Dat is het kader dat hier is 
vastgelegd, dat wordt opgedrongen 
aan het Nederlandse volk. 

Wie binnen deze tovercirkel wi l tre-
den, is welkom en wie er buiten blijft, 
is een sfeervergiftiger. Waar komt dan 
die eensgezindheid die de heren zo na-
drukkelijk menen te moeten uitspreken 
en waar zij wat deze Kamer betreft niet 
eens ongelijk in hebben, op neer; dat 
uiteindelijk de niet-bezitters betalen 
om voor de bezitters het rendement te 
verhogen. Dat is ten slotte de zaak 
waar het om draait. 

De hele zaak is zozeer toegespitst op 
dat doel dat de Minister-President ons 
zelfs heeft laten horen - daar kwam 
het in feite toch op neer - dat de wo-
ningbouw laag wordt gehouden om te 
voorkomen dat er in de bouw loonei-

sen zouden worden gesteld. De motie 
die de heer Den Uyl op het punt van de 
woningbouw heeft ingediend, sluit 
daar overigens zeer zorgvuldig op aan. 

Zo zijn wij dan uiteindelijk terecht 
gekomen op het punt dat blijkbaar ie-
dereen wilde bereiken in deze discus 
sie, namelijk het stuivertje wisselen 
tussen lonen en sociale uitkeringen, 
het plaatsen van de een tegen de an-
der en dat alles onder die prachtige 
nimbus van solidariteit. 

Bij de heer Wiegel heeft dat de vorm 
dat de ambtenaren de volledige vrij-
heid hebben om zelf de strop uit te kie-
zen waaraan zij wil len hangen en bij de 
heer Albeda komt het neer op een re-
gelrechte politieke chantage van de 
loontrekkers om toch in het bijzonder 
de sociale uitkeringstrekkers bij te 
springen. Geef ons maar signalen zei 
eerst de heer Van Agt en vervolgens 
de heer Albeda en zij denken daarbij 
zonder enige twijfel aan de vrachtwa-
gens vol seinpalen waar de heren Den 
Uyl en Lubbers mee zijn komen aan-
zetten. De heer Den Uyl bood aan dat 
de loon- en salaristrekkers midden vol-
gend jaar bij de prijscompensatie 
maximaal f 20 per maand zullen ont-
vangen, dat wi l zeggen dat er gesne-
den zal worden ver onder modaal. Nu 
is de FNV kort geleden met een re-
latiegeschenk gekomen, een dik boek 
aan allen die belangstelling hebben 
voor de FNV, handelend over de strijd 
voor een volledige automatische prijs-
compensatie - onder de titel 'De FNV 
gaat niet opzij'. Gezien de positie van 
de heer Den Uyl in het verleden, is hij 
er blijkbaar van overtuigingd dat de FNV 
buigend aan de kant gaat staan zodra hij 
met zijn fooi van 20 gld. wil komen. De 
heer Lubbers heeft een ander 
systeem; hij wi l de prijscompensatie 
gebruiken voor een fonds voor ver-
vroegde pensionering en hij wil de so-
ciale uitkeringen wel relatief laten da-
len ten opzichte van de lonen. Het 
komt er allemaal op neer dat de prijs-
compensatie dè grote grabbelton is 
waar wi j zoveel mogelijk uit moeten 
zien te halen. 

Niemand spreekt over de mateloze 
winsten. Dat lijkt een soort taboe te 
zijn in deze uiterst keurige zaal. Nie-
mand spreekt over andere mogelijkhe-
den om aan geld te komen. Neen, de 
prijscompensatie; daar moet alles 
vandaan komen. Het cynische van al 
deze voorstellen is, dat zij in werkelijk-
heid allemaal de sociale uitkeringen 
treffen. Hoe je de prijscompensatie 
ook afbreekt; je treft daarmee de in-
dexering waarop de sociale uitkerin-
gen zijn gebaseerd. 

De formele koppeling mag dan mis-
schien in stand blijven, maar de men-
sen met sociale uitkeringen schieten er 
niets mee op als de koppeling blijft be-
staan, terwijl de lonen, op grond waar-
van zij hun uitkeringen krijgen, zo om-
laag worden gehaald dat ook hun uit-
keringen te laag worden. Men moet de 
Minister-President nageven dat hij ei-
genlijk gelijk heeft als hij niet veel f idu-
cie heeft in het vooruitzicht van een 
steeds verdere loonmatiging. Waar de 
inlevergeest niet vaardig is geworden 
over de mensen, is dat niet vanwege 
de reislust waar de heer Aantjes het 
alsmaar over heeft. 

Het totaal van de Nederlandse be-
volking is per slot van rekening niet de 
commissie van Defensie van deze Ka-
mer. Het komt omdat het overgrote 
deel van onze bevolking helemaal 
geen bokkesprongen kan maken. Ze 
wil len niet inleveren op het moment 
dat zij zien dat in de toppen van de 
banken en de multinationals schatten 
worden verdiend, ook nu, nu de heer 
Van Aardenne staat te klagen dat het 
alsmaar zo slecht gaat met het be-
drijfsleven. 

Dat geldt niet voor de groten en dat 
weet de heer Van Aardenne deksels 
goed. Dat hebben zij te danken aan de-
ze regeringspolitiek die erop gericht is 
om juist miljardenwinsten te verho-
gen. Het is een politiek waarbij met 
geen woord wordt gesproken over het 
feit dat de aardgasbaten voor een 
belangrijk deel niet aan het Nederland-
se volk ten goede komen, een politiek 
die volhardt in een werkelijk mate-
loos bewapeningsprogramma. 

Dat zijn de zaken waar het in werke-
lijkheid om gaat. Dit zal ook tot inzet 
worden gemaakt. Men kan wel veel 
bezweringen uiten, maar die richten 
zich uiteindelijk alleen tegen degenen 
die ze uitspreken. 

Deze week hebben wij een televisie-
uitzending kunnen zien - althans die-
genen die het geoorloofd is om op 
zondag naar de televisie te kijken -
waarin een aantal kamerleden hun 
zorg uitspraken over de parlementaire 
democratie. Nu is een beetje zorg voor 
de t.v. nooit weg, maar tot de heren 
Van der Hek, Van Houwelingen en 
Boersma wil ik toch wel zeggen dat het 
niet allemaal in de eerste plaats draait 
om de vraag of vanuit het parlement 
genoeg aandacht kan worden besteed 
aan het geld dat men uitgeeft voor 
steun aan bepaalde bedrijven. 

Het gaat om iets heel anders, waar 
wi j naar mijn mening vandaag mee 
worden geconfronteerd. In deze dagen 
wordt het parlement zeer bewust ge-
maakt tot een propagandamachinerie 
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met het doel om op kosten van de 
mensen met kleine inkomens bestaan-
de ongecontroleeerde macht van gro-
te ondernemingen in dit land te ver-
sterken. Dat gebeurt er in werkelijk-
heid en dat is een gevaar voor de par-
lementaire democratie. Als je dat dan 
zegt, vergiftig je de maatschappelijke 
discussie en handel je onverantwoor-
delijk, zo zegt de heer Van Agt in zijn 
'schoenwinkelterminologie'. Dit is dan 
zijn opvatting over de dialoog. 

De dialoog waarover u, mijnheer de 
Minister-President, spreekt, is in wer-
kelijkheid een dialoog van Shylocks, 
een dialoog over de vraag waar zij het 
mes in het vlees zullen steken zonder 
dat de eigenaren van dat vlees er een 
woord over te vertellen hebben. Nou, 
als u denkt dat u dit lang kunt redden, 
geloof ik dat u ernaast bent. 

De heer Verbrugh 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Zaterdag schreef onze 
oud-collega van de PvdA-fractie Van 
den Doel in Trouw dat je geen maat-
schappij kunt vernieuwen zonder er-
mee te rekenen dat de mens van natu-
re egoïstisch en geneigd tot alle kwaad 
is. In dit geval begreep ik het woord 
van een PvdA-man beter dan het plei-
ten voor verantwoordelijkheid zonder 
meer. De Minister-President doet dat 
nogal eens: in de regeringsverklaring, 
in de troonrede en gisteren ook in zijn 
antwoord. 

Kan pleiten voor verantwoordelijk-
heid, zonder een norm, zonder een 
doel dat aangewezen en nagejaagd 
wordt, ons volk nog wel verder bren-
gen vandaag? Dit moest ik overwegen 
nu bleek hoe voorzichtig het kabinet is 
om een beroep te doen op de sociale 
solidariteit. Zou de verbondenheid niet 
groter zijn als niet alleen werd gewe-
zen op een soort verantwoordelijk-

heidsgeloof, maar als met een nati-
onale aanpak een gemeenschappelijk 
ideaal zou worden aangewezen, met 
zoveel tam-tam dat de mensen wor-
den gemobiliseerd en weten waarvoor 
alles dient? 

Om nu de Minister te vragen naar 
zijn verantwoording wil ook ik graag 
van hem weten wat hij precies bedoel-
de toen hij zei dat de mens niet leeft bij 
brood alléén. Ds. Abma heeft erover 
geparafraseerd. Ik zou graag zien dat 
de Minister-President hierop ant-
woordde. Er is namelijk een populaire 
uitleg die zegt dat het betekent: zorg 
eerst voor je boterham en als die ver-
zekerd is, bedenk dan dat er nog meer 
bij het leven hoort dan brood alléén. 
Dus een soort geestelijke toegift. Maar 
dit staat er niet. 

Het woord wijst terug naar Mozes. 
En dan betekent het: de mens moet 
zijn vertrouwen stellen op God en niet 
op zijn boterham. Het zijn twee verkla-
ringen; wat bedoelde de Minister-Pre-
sident? De laatste tekstverklaring zou 
op haar plaats zijn, want dit jaar ver-
drinken de algemene politieke en fi-
nanciële beschouwingen in de centen 
en procenten. Ik zeg daarom nog heel 
weinig over de centen. Alleen dit. 

Minister Wiegel zei dat de overheid 
als werkgeefster zich voorbeeldig 
moet opstellen, als een goed en mo-
dern werkgeefster. Waarom kan de 
voorbeeldige overheid dan voortaan 
geen trendsetter bij de ambtenarensa-
larissen zijn in plaats van trendvolger? 
Ik vroeg hiernaar in eerste termijn. 
Langs die weg zou het probleem van 
de anderhalf miljard misschien op een 
eervolle manier oplosbaar zijn. 

Ik stel het op prijs dat Minister An-
driessen geargumenteerd verklaarde 
speculaties tegen de gulden te zullen 
weerstaan. Over het financieringste-
kort wil ik nog vragen, hoe de Minister 
denkt met de moeilijkheden die van 
structurele aard zijn, toch na een paar 
jaar het tekort van 6 tot 4,6% terug te 
dringen. Betekent dit dat gemikt wordt 
op een structurele verbetering die zo-
ver gaat, dat het weer wordt als in de 
jaren zestig? Of zullen van 1981 af 
toch ombuigingen of belastingver-
hogingen moeten worden toegepast? 

Minister Van Aardenne vond dat er 
weinig over energie was gevraagd. Hij 
weet dat afgelopen zomer in Princeton 
het kernfusie-onderzoek een mijlpaal 
bereikte van 60 miljoen Keivin, zodat 
de planning erop gericht kan worden 
in 25 jaar een proefcentrale in bedrijf 
te stellen. Is dit voor hem geen aanlei-
ding om, anders dan ten tijde van het 
vorige kabinet, het FOM-instituut voor 
de plasmafysica, dat steeds meer 

overgaat op energieproduktiegericht 
onderzoek, onderzi jn verantwoorde-
lijkheid bij de Stichting ECN onder te 
brengen? 

In het kader van de energietechniek 
kan Nederland dan proberen, zijn 
plaats in Europa te behouden c.q. te 
herstellen. Minister Albeda zei, dat het 
sociale beleid een strategische plaats 
in het geheel moet innemen. Is de eco-
nomie echter niet meer primair in onze 
schepping dan het sociale? Zonder de 
zonde, de staat van verval waarin de 
mens verkeert, was een sociaal zeker-
heidsbeleid niet nodig. Een econo-
misch cultureel bestuur zal altijd wel 
nodig zijn geweest. Of legt de Minister 
zo de nadruk op het sociale beleid, om-
dat er in het kabinet minstens één mi-
nister moet zijn met een vertrouwens-
positie bij de vakbeweging? 

Er waait vandaag een harde emanci-
patiestorm, maar het kan niet de bedoe-
ling zijn dat die het sociale beleid om-
ver stormt. De premier zei, dat de wet-
ten zullen worden doorgelicht op be-
palingen op grond van geslacht en hu-
welijkse staat. Moet echter niet wor-
den voorkomen dat in het ene gezin 
door manen vrouw - die bij voorbeeld 
beiden onderwijzer zijn - een dubbel 
gezinsinkomen wordt verdiend, terwijl 
in het andere onderwijzersgezin elk 
van de partners werkloos is. 

Men moet voorkomen dat in secto-
ren waar werkloosheid heerst, onder 
het mom van emancipatie, de dubbe-
le-baangezinnen een voorkeursbehan-
deling krijgen. Omdat het gevaar daar-
voor bij sollicitaties niet denkbeeldig 
wordt, vraag ik of de Regering het zo 
wi l maken, dat bij sollicitaties naarta-
ken in overheidsdienst prioriteit wordt 
gegeven aan hetzij mensen met één-
manshuishoudens, hetzij aan één van 
twee echtgenoten die na de aanne-
ming samen niet meer dan één volle-
dige arbeidsplaats in overheidsdienst 
bezetten. 

Het kan ook twee maal een halve 
baan zijn, doch niet meer dan samen 
één per gezin. Ik spreek de hoop uit dat 
de Regering hierop bevredigend ant-
woordt, want als het antwoord al te 
onbevredigend is, zal ik overwegen 
een derde termijn aan te vragen, ten 
einde daarover een motie in te dienen. 

De premier zei, dat de moedertalen 
gevoelig liggen in de EEG en dat de 
Nederlanders in het Brusselse overleg 
soms de enigen zijn die afzien van het 
gebruik van hun moedertaal. Ik schrok 
daarvan. Moet ik daaruit concluderen 
dat onze moedertaal niet veilig is bij de 
Nederlandse functionarissen in Brus-
sel? Wil de Regering hierbij extra op-
lettend zijn? Ik heb in eerste termijn al 
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gevraagd of de Regering niet van me-
ning is dat pleiten voor Esperanto als 
werktaal vaak de enige manier is om 
de rechten van een taal uit een kleiner 
gebied hard te kunnen blijven verdedi-
gen. 

De premier betreurde het dat Zuid-
Afrika de voorstellen van secretaris-
generaal Waldheim, inzake verkiezin-
gen in Namibië, verwierp. Hoe taxeert 
de Minister het, dat de heer Waldheim 
zelf resolutie-431 van de Veiligheids-
raad van juli j l . buiten werking stelde? 
Deze resolutie zei namelijk dat Nami-
bië uiterlijk op 31 december a.s. zelf-
standig zou worden. 

Nu zouden de verkiezingen ineens 
na die datum moeten vallen. Verder 
zouden de VN eerst 2000 man troepen 
sturen - dat was in het begin van dit 
jaar - en nu moeten heter ineens 7500 
zijn. Van de partijen die aan de vrije 
verkiezingen kunnen deelnemen, er-
kennen de VN alleen de SWAPO als 
authentiek en krijgt alleen de SWAPO 
een hoge subsidie van de VN. Is de Mi-
nister dan niet van mening dat het be-
grijpelijk is dat Zuid-Afrika het plotse-
ling gewijzigde VN-voorstel niet ver-
trouwt? 

Ik was verwonderd over het feit dat 
de Minister gedeeltelijk positief re-
ageerde op de vraag van de heer Aan-
tjes over faciliteiten voor kerken die 
politieke verklaringen afleggen. Naar 
mijn mening vertaal ik het op deze ma-
nier wel goed wat hij zei. 

De heer Aantjes (CDA): Nou, nou. 

De heer Verbrugh (GPV): Dan praat u 
zo cryptisch dat het geen betekenis 
heeft. Ik heb uw tekst goed gelezen. Ik 
kan de tekst natuurlijk letterlijk aanha 
len, maar naar mijn mening is het in 
die geest bedoeld; de kerken bouwen 
mee aan de vorming van de samenle-
ving. Dat zij dat doen via personen of 
een partij is een andere kwestie, maar 
hier gaat het om een rechtstreekse ac-
tie. 

De heer Aantjes (CDA): Zo wil ik de 
geschiedenis van het GPV niet ingaan. 
Met deze vertaling van de heer Ver-
brugh heb ik moeite erover te discus-
sieren. Ik neem aan dat ik dit serieus 
moet nemen. 

De heer Verbrugh (GPV): Ja. 

De heer Aantjes (CDA): Dan zal ik er 
serieus op antwoorden. Ik heb zeer na-
drukkelijk gewezen op wat de kerken 
doen bij voorbeeld op maatschappelijk 
gebied, diaconaal gebied.... 

De heer Verbrugh (GPV): Politiek ge-
bied. 

De heer Aantjes (CDA): Dat staat er 
niet bij. Ik wijs het niet af. 

De heer Verbrugh (GPV): U sprak over 
het vormen van de maatschappij en 
wat de kerken voor de samenleving 
wensen te doen. 

De heer Aantjes (CDA): l khebookge-
noemd het jeugdwerk en het studen-
tenwerk. 

De heer Verbrugh (GPV): Wij krijgen 
regelmatig brieven, ondertekend door 
de heren Berkhof en Fiolet, tegen het 
beleid van de NAVO. De heer Aantjes 
en ik zijn het er misschien over eens 
dat het oer-protestants principe een 
staat met de bijbel en niet een staat 
onder voogdij van een kerk is. 

De heer Aantjes (CDA): Ik laat mij niet 
uitlokken tot het voeren van een dis-
cussie over een zaak die ik niet aan de 
orde heb gesteld. Als de heer Ver-
brugh dit wi l doen, vind ik het uitste-
kend, maar liever niet opgehangen 
aan een verhaal dat ik heb gehouden 
over een afkoopregeling. 

De heer Verbrugh (GPV): Het ging 
over het vormen van de maatschappij. 

Ik merk dat ik mij voor niets onge-
rust heb gemaakt. Ik had de Minister 
wil len vragen hoe hij hierop kon in-
gaan na het Tweede Vaticaanse Conci-
lie, maar dit behoef ik nu niet meer te 
vragen. 

De heer Van der Spek 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister van Finan-
ciën heeft blijkbaar geen kans gezien, 
de gegevens te verzamelen waarom ik 
hem afgelopen donderdag vroeg, over 

de kapitaalbewegingen tussen Neder-
land en verschillende regio's van de 
wereld gedurende de laatste jaren. 

Minister Andriessen: Ik kan ze morgen 
beschikbaar stellen; morgen in de du-
pliek kom ik hierop terug. 

DeheerVanderSpek(PSP): Ik had 
wil len zeggen dat de Minister van Fi-
nanciën zelfs niet op de vraag is inge-
gaan en geen belofte heeft uitgespro-
ken. Ik bemerk echter dat hij tot recu-
peratie in staat is. Ik denk bij deze ge-
gevens aan een verdeling tussen de 
rest van de EG, het overige deel van 
West-Europa, Oost-Europa, de VS en 
Canada, Latijns-Amerika, Afrika en 
Azië. Ik meen dat deze cijfers zeer inte-
ressant zijn voor allerlei economische 
beschouwingen. 

In het betoog van de Minister van Fi-
nanciën klonken heel wat onzekerhe-
den door. Toen hij onder andere aan 
mijn adres een en ander zei over het 
probleem van de beperkingen van de 
gemeentefinanciën en de mogelijk-
heid dat hieruit een flinke stijging van 
de onroerend-goedbelasting kan 
voortvloeien, dacht ik dat hij veel te 
optimistisch was, althans vanuit zijn 
visie, over het gedrag van de gemeen-
ten. Hij stelde dat de gemeenten hun 
bestedingspatroon zullen aanpassen 
zodat noch een toeneming van de be-
grotingstekorten noch een meer dan 
gewone stijging van de onroerend-
goedbelasting is te verwachten. 

Het lijkt mij echter zeer voor de hand 
liggend dat de gemeenten hun uitga-
venpatroon niet zullen aanpassen en 
dat, als het Rijk niet over de brug wenst 
te komen - en dit wenst het Rijk n i e t -
zij dit zullen compenseren door een 
grote stijging van de onroerend-goed-
belasting, vooral omdat al een aanbe-
veling in deze richting in de stukken 
van de Regering zelf is gedaan. Het 
pakken van de hele hand, als men een 
vinger aanbiedt, is in dit geval een zeer 
toepasselijk gezegde. Wanneer het 
overigens uitdraait op aanpassingen 
in het uitgavenpatroon van de ge-
meenten, zal dit ook voor het welzijn 
van de mensen een zeer negatieve 
zaak blijken te zijn. 

Ook het verhaal van de Minister van 
Financiën in antwoord op het huur-
waardeforfait-voorstel van de heer 
Lubbers was zwak. De Minister sprak 
van een verschuiving van het oplossen 
van de problematiek van de schijven 
bij het huurwaardeforfait in de belas-
tingheffing op de eigen woning - een 
toevoeging van extra schijven aan de 
bovenkant - naar een tijdstip voor het 
bezien van de totale problematiek van 
de belastingheffing op de eigen wo-
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Van der Spek 
ning, dus gecombineerd met de aftrek-
baarheid van hypotheekrenten en die 
van onderhoudskosten. 

Dit zijn nogal principiële zaken, over 
de invoering waarvan men kan discus-
sieren. Ten aanzien van de extra schij-
ven voor het huurwaardeforfait kan 
men zeggen dat de aanpassing nier-
van in de rede ligt, niet alleen door de 
inflatie maar vooral door de zelfs nog 
veel meer toegenomen waardestijging 
van woningen van de laatste jaren. Bo-
vendien is dit een technisch heel een-
voudige ingreep in de bestaande wet-
geving. Het zou dus ook op korte ter-
mijn kunnen. 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
vrij uitvoerig gesproken over het pro-
bleem van de f 100 eigen risico voor 
ziekenfonds- en AWBZ-mensen. Hij 
heeft hiervan gezegd dat het allemaal 
wel meevalt omdat er een zekere da-
ling van de premie tegenover staat, die 
voor iedereen geldt en omdat een he-
leboel mensen niet aan dit bedrag van 
f 100 zullen toekomen. Maar daarom 
gaat het toch niet? Het gaat nu juist om 
de mensen die in de ongelukkige posi-
tie verkeren dat zij wel aan dit bedrag 
toekomen en eventueel zelfs ver daar-
bovenuit, al behoeven zij het restbe-
drag niette betalen. 

Ik heb als voorbeeld veel oude men-
sen genoemd, die zeker in die positie 
zullen komen te verkeren. Ik meen dat 
men deze zaak moet benaderen vanuit 
een geheel andere optiek, namelijk 
vanuit een gezamenlijke verzekering 
ten aanzien van dit soort problemen, 
waardoor degenen die toevallig in 
moeilijkheden komen dan ook geen f i -
nanciële nadelen ondervinden. Daar-
om handhaaf ik mijn harde bejegening 
van deze zaak met de formulering dat 
ik dit een a-sociale - in de letterlijke zin 
van het woord - benadering vind. 

Minister Albeda heeft ook weer, ten 
aanzien van de kwestie van kinderbij-
slag en kinderaftrek voor 16- en 17-jari-
gen gezegd wat destijds al bij de be-
spreking van de wetgeving in eerste fas 
op dit punt is aangevoerd, namelijk dat 
niemand er op achteruitgaat. Alleen 
verwachtingen van reëel besteedbaar 
inkomen zullen niet uitkomen. 

Ik vind dit een zeer kwalijke voorstel-
ling van zaken. Men kan van zeer veel 
zaken zeggen dat zij, strikt genomen, 
geen achteruitgang betekenen in de 
inkomenspositie van mensen op dit 
moment. In een structuur waarin dit 
soort zaken al zeer vele jaren bestaat, 
komt het verminderen van het toe-
komstperspectief voor mensen die 
daarop in vele gevallen ook al jaren 
preludiëren bij hun plannen toch ei-

genlijk op hetzelfde neer. Ik vind dat de 
juiste benadering. 

Over mijn motie inzake de 7-urige 
werkdag heeft de Minister zich vrij po-
sitief uitgelaten, onder andere door zijn 
uitspraak dat bij arbeidstijdverkor-
t ing een uitsmeren daarvan eigenlijk 
beter is dan de vrije vri jdagmiddag. Hij 
heeft echter niet ingespeeld op een 
belangrijk aspect van mijn voorstel, 
namelijk dat het zeer veel te maken 
heeft met de realisering van het recht 
op arbeid van de vrouw. Dat zit ook in 
de tekst en vooral in de begelei-
dende woorden die ik daarbij hen uit-
gesproken. 

Op de volgende vraag van mij in 
eerste instantie is geen antwoord ge-
komen. Daarom stel ik haar opnieuw. 
Betekent het antwoord op vraag 28 bij 
de voorbereiding van dit debat eigen-
lijk dat verdere inkomensnivellering 
geen doelstelling van dit kabinet is? Dit 
proef ik er namelijk uit. Ik vind het er 
ook mee kloppen dat wi j ook nu weer 
geen enkele concrete toezegging heb-
ben gekregen op het punt van de be-
heersing van de hoge niet-CAO-inko-
mens. 

De Minister heeft — dit vind ik heel 
interessant - erkend dat wi j enerzijds 
te maken hebben met een maatschap-
pij waarin nog zeer veel onvervulde 
behoeften bestaan maar dat er ander-
zijds zoveel werkloosheid is in die 
maatschappij. Hij heeft laten doorklin-
ken dat hij dit een rare tegenstelling 
vindt. Ik noem dit één van de interne 
tegenstellingen van de kapitalistische 
structuur. Ik wi l de Minister vragen, 
hierover eens na te denken, al behoeft 
hij hierover morgen nog niet uitge-
dacht te zijn. Ik zeg dit uiteraard op ba-
sis van mijn visie dat de problemen 
pas echt kunnen worden aangepakt in 
een volledig gesocialiseerde economie. 

(n deze categorieën denkt met name 
de Minister van Economische Zaken 
echter niet, op wie ik nu nog even te-
rugkom. In een bepaald gedeelte van 
zijn betoog heeft hij, sprekende over 
de kwestie van de selectieve groei en 
de toekomst van bepaalde typen be-
drijven hier, mijn idee over een even-
tuele Noodwet bedrijfssluitingen nog 
eens bestreden. Hetzelfde heeft hij ge-
daan met mijn idee over het afstoten 
van eenvoudige produkties naar de 
Derde Wereld. Daarbij heeft hij gezegd 
dat Nederland die bedragen toch veel 
steun geeft. 

Aan de andere kant heeft hij erkend 
dat, in het kader van het speciale potje 
voor herstructurering van de Neder-
landse economie met een ontwikke-
lingsdimensie, in feite wel die steun 

aan het afstoten van eenvoudige pro-
dukties naar lage-lonenlanden wordt 
verleend. Bovendien heeft hij gene-
geerd dat allerhande steunmaatrege-
len van de overheid in feite stuklopen 
op artikel 92 van het EEG-verdrag, dat 
vanuit overwegingen van concurren-
tievervalsing verbiedt dat regeringen 
daarmee te ver gaan. Hij heeft daarbij 
ook niet het probleem aangeraakt, 
door mij genoemd, van de technologie-
overdracht naar de Derde Wereld, 
waaraan helemaal niets gebeurt maar 
die wél zou moeten plaatsvinden. 

Ten slotte noem ik in dit verband de 
kwestie - niet aangeroerd - van het af-
leiden van de geldstroom van de WIR 
naar de quartaire sector. 

Mijnheer de Voorzitter! Het geheel -
ik denk nu met name aan het antwoord 
van de Minister-President - was een 
zeer onbevredigend antwoord. Ik doel 
met name op hetgeen hij heeft gezegd 
- dit is lang niet alleen voor mij , maar 
ook voor vele anderen onbevredigend 
- over bewapening en vooral kernbe-
wapening. Enerzijds wordt gezegd, dat 
de rol hiervan moet worden terugge-
drongen, terwijl anderzijds een feitelij-
ke politiek wordt gevoerd die ertoe 
leidt dat deze rol juist wordt uitge-
breid. Trouw aan de NAVO etcetera: 
dit was allemaal te verwachten. De ge-
hele buitenlandse politiek is tegenge-
steld aan wat mijn partij wi l . 

In de beantwoording als geheel is 
het mij opgevallen, dat het kabinet niet 
of nauwelijks is tegemoet gekomen 
aan de talloze wensen uit de Kamer, 
ook van grote fracties (ook van fracties 
die het kabinet steunen) ten aanzien 
van de toekomstige politiek. Het kabi-
net houdt zeer star vast aan bijna alles 
wat in Bestek '81 staat, ondanks de tal-
loze onzekerheden die uit de antwoor-
den spraken, waarbij ik even afzie van 
het stemgeluid van de Minister-Presi-
dent: zo'n beetje de enige uitzonde-
ring, daarbij was niet veel onzekerheid 
te bemerken. Ik herhaal mijn verwach-
t ing, dat de doelstellingen van Bestek 
'81, met name met betrekking tot het 
terugdringen van de werkloosheid, uit-
gaande van deze visie niet zullen wor-
den gerealiseerd. Dit is met name voor 
de werkloosheid heel naar. 

D 
De heer Koekoek (BP): Mijnheer de 
Voorzitter! Na de Kamer verleden 
week donderdag te hebben gehoord, 
hebben wi j nu ook acht uren rege-
ringsverklaring kunnen incasseren. De 
onwezenlijke vertoning heeft zich 
voorgedaan, dat naast de linkse partij-
en ook de twee partijen waarop de Re-
gering r u s t - o f liever gezegd: die deze 
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De heer Koekoek 

Regering hebben gebouwd - met veel 
kritiek zijn gekomen, kritiek op de ei-
gen regering, en dat zij zelfs moties 
nebben ingediend en uitspraken van 
de Kamer wil len vragen op punten 
waaraan naar hun mening de Rege-
ring zou moeten voldoen. 

Ik moet zeggen: al met al is dit een 
heel vreemde situatie. Het wijst erop -
zoals ik donderdag in eerste instantie 
heb gezegd - dat de Regering (dit 
geldt nog sterker voor de partijen die 
de Regering hebben gevormd, zoals 
die van CDA en VVD) niet doet wat zij 
heeft beloofd. Het enige wat ik in deze 
acht uur van de kant van de Regering 
heb gehoord in antwoord op hetgeen 
door mij is ingebracht, is dat de Minis-
tervan Financiën mij heeft verweten, 
dat ik te kort rekende. 

Minister Andriessen: Ik heb gezegd, 
dat u te lang rekende. 

De heer Koekoek (BP): Misschien kan 
de Minister dit nu uitleggen. Dit heeft 
hij gisteren niet gedaan. 

Minister Andriessen: U sprak almaar 
over de anderhalf jaar van dit kabinet. 
Zover zijn wi j nog niet. 

De heer Koekoek (BP): Neen, maar u 
wist het al zo goed vóórdat het kabinet 
er was. Ik heb dit in eerste instantie ge-
zegd. 

Minister Andriessen: Dat is al veel lan-
ger geleden! 

De heer Koekoek (BP): Ja, maar ik heb 
erop gewezen dat de verkiezingen ge-
houden zijn op 25 mei 1977 en gezegd, 
dat wi j nu anderhalf jaar verder zijn. 
Als de Regering, bij monde van Minis-
ter Andriessen, zich ervan af wi l 
maken door te zeggen: Wij zitten hier 
nog maar tien maanden, dan moet ik 
hierop reageren, in de eerste plaats 
door te zeggen, dat men het al vóór de 
verkiezingen zo goed w i s t - d u s langer 
dan anderhalf jaar geleden - en dat 

met name de heer Andriessen gedu-
rende 4,5 jaar - meer bedekte - kritiek 
op het kabinet-Den Uyl heeft uitgeoe-
fend. Dit is wat ik heb bedoeld. Ik hoop 
dat het de Minister van Financiën nu 
duidelijk is. 

Minister Andriessen: Dit hebt u wel 
bedoeld, maar u hebt het niet gezegd. 

De heer Koekoek (BP): Neen, daarom 
leg ik het u nu even uit. U ziet wel, dat 
het uitleggen mij gemakkelijker afgaat 
dan de Regering.... 

Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef er 
ook geen acht uur over te doen. Het 
zou trouwens niet mogen ook. 

Ik vervolg mijn betoog en zeg, dat 
het helemaal niet zo'n wonder is, dat 
het allemaal zo moeilijk zit, van de kant 
van de Regering, en ook van de kant 
van de regeringspartijen, want de ba-
sis was enorm smal toen dit kabinet 
werd gevormd. 

De VVD en het CDA haalden maar 
net een meerderheid. Wij vonden dat 
jammer. Er werd echter een streep 
door die meerderheid gehaald, door-
dat zes leden van het CDA te kennen 
gaven dat zij een kabinet van de VVD 
en het CDA niet op prijs stelden. Zij 
wi lden liever een kabinet van CDA en 
PvdA. Het werd natuurlijk wel heel 
moeilijk, toen bleek, dat de fractievoor-
zitter van het CDA, de heer Aantjes, tot 
die zes behoorde. De basis werd toen 
te smal; VVD en CDA hadden in dezen 
Kamer geen meerderheid meer. 

Men kwam toen tot de ontdekking, 
dat de kleine rechtse partijen 6 leden 
telden. Aan die kleine rechtse partijen 
werd toen gevraagd of zij het op prijs 
stelden, dat er een kabinet kwam van 
VVD en CDA. Natuurlijk zagen die klei-
ne rechtse partijen liever een kabinet 
van VVD en CDA als een van CDA en 
PvdA. Dat is nog steeds het geval. 

De heer Abma heeft bedoeld te zeg-
gen - hij heeft het niet gezegd - dat in 
die tijd de kleine rechtse partijen beter 
werden gezien dan thans het geval is. 
Ik heb daaruit de conclusie getrokken 
dat die zes leden, die indertijd zeiden, 
dit kabinet niet op prijs te stellen, 
thans zijn bijgedraaid, omdat het kabi-
net hetzelfde beleid voert als het kabi-
net-Den Uyl. Zo voel ik het aan; ik weet 
niet in hoeverre ik gelijk heb. 

De heer Wiegel is als Minister van 
Binnenlandse Zaken nu pleitbezorger 
voor de ambtenaren geworden. Vier 
jaar lang heeft hij gezegd: Er moet een 
ander beleid komen; wi j moeten aan 
het bewind. Dit moet zus en dat zo. Ik 
zou wel eens wil len weten - in eerste 
instantie heb ik die vraag niet gesteld; 
je weet nooit hoelang het allemaal 
gaat duren en je moet nog maar af-

wachten, of je een antwoord krijgt -
wat er in die 10 maanden is gebeurd. 
Volgens mij helemaal niets. Er is al-
leen gepraat en tegenstrijdige dingen 
gezegd. Thans wordt gezegd, dat men 
niet moet denken, dat er bezuinigd 
wordt. 

Deze Regering kwam al spoedig na 
de vorming met de mededeling, dat 
met een bezuinigingsnota zou worden 
gekomen. Welke moeilijkheden heeft 
de heer Den Uyl niet gemaakt vanwe-
ge het niet op ti jd verschijnen van die 
bezuinigingsnota? Deze was immers 
beloofd vóór het reces. Thans hebben 
wi j nota bene van de heer Joekes van 
de VVD kunnen vernemen, dat het he-
lemaal geen bezuinigingsnota is, maar 
een ombuigingsnota. Dit is het bewijs, 
dat van de kant van de VVD niet wordt 
bezuinigd. 

De Minister-President heeft gezegd, 
dat het te veel gevraagd is de nullijn 
aan te houden. In eerste instantie heb 
ik al over tekorten gesproken; verschil-
lende leden hebben daarmee inge-
stemd. Het is onmogeli jk een bedrag 
van f 9 mld. te aanvaarden. Wij weten 
allen hoe het met onze aardgaspositie 
staat. Thans brengt dit zeker meer dan 
f 20 mld. op. 

Als die wegvalt, zoals regelmatig 
wordt gesteld, zitten wij ineens met 
een tekort van f 20 mil jard meer. Er 
wordt dan maar gepraat over de soci-
ale uitkeringen en de minimumloners. 
Er wordt nooit gepraat over de salaris-
sen van de burgemeesters van onze 
grote steden. Die krijgen tot heden nog 
hun volledige salaris. Daaraan heeft 
deze Regering niets gedaan, evenals 
de vorige regering trouwens. Wij heb-
ben altijd gezegd: je moet niet van on-
deraf beginnen, want daar is toch niets 
te halen. Wij hebben altijd gezegd: je 
moet van bovenaf beginnen. 

Wat de bezuiniging betreft, heb ik 
geen hoge verwachtingen van deze 
Ministervan Financiën. Indertijd trad 
de commissie-Andriessen op, die onze 
schadeloosstelling wi lde verlagen of 
minder verhogen. In die tijd heb ik het 
voorstel gedaan, die schadeloosstel-
ling te bevriezen op f 40.000. De huidi-
ge Minister van Financiën heeft daar 
toen tegengestemd. Daarom heb ik 
van hem geen hoge verwachtingen. 

De middelen, die wi j regelmatig aan 
de hand hebben gedaan, heeft deze 
Regering in deze tien maanden niet ter 
hand genomen. Ik denk aan de contro-
le op het misbruik van de sociale uitke-
ringen. Ik heb het niet over de uitke-
ring aan zieken, invaliden, enz.; derge-
lijke mensen mogen geen cent missen. 
Dat is ons standpunt nog altijd. Het 
misbruik moet echter aangepakt wor-
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Koekoek 
den. Men moet van de kant van de 
VVD ook doorzetten het voorstel inza-
ke een eigen risico van f 100 met be-
trekking tot ziekenfondsverzekerden. 
Men kan dan meteen de salarissen van 
de minder draagkrachtigen met f 100 
verhogen. Het gaat erom, het aantal in 
de wachtkamers te verminderen. 
Waarom moeten eigenlijk eerst de on-
gehuwden en de gehuwden zonder 
kinderen eraan? Ik dacht dat deze Re-
gering van plan was, een wet tegen 
discriminatie te maken. 

Jammer genoeg is mijn spreektijd al 
weer om. Ik wi l nog een vraag stellen. 
Men is heel snel met berekeningen. 
Wij kregen vanmorgen weer een bere-
kening van de Minister van Sociale Za-
ken. Mag ik van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken nu eens weten hoe 
hoog het bedrag oploopt, dat wordt 
uitbetaald aan vergoedingen en reis-
kosten in de ambtelijke sfeer? Als ik 
dat bedrag morgen horen mag, kun-
nen wi j daar eens verder over praten 
in het kader van de bezuinigingen op 
de Miljardennota. 

De heer Nijhof 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Politieke strijd is veelal ver-
delingsstri jd: wie kr i jgtwat van de ve-
le miljarden, collectieve sector of parti-
culiere sector, ambtenaren, uitkerings-
gerichtigden of actieven en bedrij-
ven? Een strijd gepaard gaande met 
het mede-optreden van een Wild West 
aan pressiegroepen èn - naar het 
soms lijkt - het optreden van bepaalde 
politieke partijen als filialen van deze 
belangengroepen. 

De matigingsboodschap als zodanig 
in Bestek '81 is nauwelijks bestreden, 
wèl echter de mate van matiging en de 
vraag wie precies moet matigen. Hier 
klinkt als regel een eenstemmig koor: 
na u, na u, na u! Politieke ambtsdra-
gers vormen hierop geen uitzonde-
ring. Mijns inziens echter dienen zij 
hier een voorbeeld te geven. Eerst dan 
heeft men het morele recht, ook ande-
ren tot matiging aan te sporen. 

In eerste termijn heb ik hierover ge-
sproken doch geen reactie mogen ver-
nemen van het kabinet resp. de Minis-
tervan Binnenlandse Zaken. Daarom 
opnieuw: hoe staat het met de beleids-
voornemens tot herziening van de 
thans excessief gunstige pensioen-
rechten van politieke ambtsdragers? 
Wanneer kan de Kamer de reeds vóór 
het zomerreces toegezegde memorie 
van antwoord dan wel een notitie ter-
zake van de Minister verwachten? 

De voorzitter van de ABVA heeft te-
recht eens in een commentaar woor-
den gesproken met als strekking: 'la-
ten de heren politici maar eens naar 
hun eigen pensioenregeling kijken 
voordat ze de rechtspositie van de 
ambtenaren op de helling zetten'. Met 
die constatering ben ik het eens. 

Minister Wiegel: De nota naaraanlei-
ding van het eindverslag inzake de AP-
P A " want daarover gaat het - komt ui-
terlijk over twee weken. Ik meen dat 
wi j dan in de dagen voor het kerstre-
ces ti jd genoeg hebben - wi j moeten 
ook nog de verschillende begrotings-
hoofdstukken bespreken - om die zaak 
te behandelen. 

De heer Nijhof (DS'70): Het heeft lang 
geduurd, maar ik ben blij dat te horen. 

Ik kom nu aan het punt van de voor-
gestelde matiging in de ambtelijke in-
komens. Een onderwerp dat het 
beeld opriep uit de oppositiebanken 
van een optreden van de Siamese 
tweeling Dolman en Dutman. Een ge-
zamenlijk optreden dat meer met op-
portunisme dan met principes te ma-
ken heeft. Terecht brak Paroolcom-
mentator Van Wijnen hierover vrijdag 
jongstleden de staf. Een en ander 
steekt schril af tegen de politieke 
moed, die een partij als D'66 gemani-
festeerd heeft met haar voorstellen ten 
aanzien van de positie van de ambte-
naren; hierin worden de dingen ge-
woon bij hun naam genoemd. Hoewel 
het kabinet vele antwoorden op vele 
vragen heeft gegeven, heb ik geen ant-
woord gekregen op een vraag van 
principieel belang voor het te voeren 
beleid. 

In eerste termijn heb ik gesteld, dat 
de dominante positie van de industrië-
le sector en de commerciële diensten-

sector teruglopende is, terwijl die van 
de niet-marktsector toeneemt. Hetar-
beidsvoorwaardenbeleid wordt echter 
via het trendbeleid door de marktsec-
tor overheerst, met soms vreemde 
consequenties, zie de bouw-CAO! 

Ik zou willen pleiten voor een perma-
nenttwee-sporenbeleid: Een beleid 
apart voor de marktsector en een be-
leid apart voor de niet-marktsector, de 
overheid als trendsetter in plaats van 
trendvolger. Wat is hierover het oor-
deel van het kabinet respectievelijk de 
Minister van Binnenlandse Zaken? Ik 
zou daarbij met nadruk wil len pleiten 
voor gedifferentieerde maatregelen; 
denken in algemene maatregelen, zo-
als ieder half jaar een 1/2% 'verlaging 
van de verhoging' voor iedereen, ge-
tuigt van ideeënarmoede. Zou het 
geen aanbeveling verdienen dat de 
overheid als grootste werkgever zélf 
ideeën in het overleg met de ambtena-
renbonden inbrengt? 

leder vogeltje zingt zoals het gebekt 
is. De dirigent van het CDA, de heer 
Aantjes, heeft dit ook reeds geconsta-
teerd, ook als die vogeltjes Andriessen 
of Albeda heten, maarzi j moeten wèl 
hetzelfde zingen, anders klinkt het 
vals. De Ministervan Sociale Zaken 
heeft ten aanzien van verschillende 
voorstellen - bij voorbeeld met betrek-
king tot de sociale uitkeringen - gezegd 
bereid te zijn deze in heroverweging te 
nemen als in het komende loonoverleg 
een grotere matiging wordt bereikt. 

De Minister van Financiën heeft zich 
echter aanzienlijk terughoudender ge-
toond, aangezien er volgens de laatste 
voor 1 januari 1979 een besluit geval-
len moet zijn ten aanzien van de amb-
tenarensalarissen èn gelet op de sa-
menhang daarvan - een punt, inge-
bracht door het CDA - met de voorstel-
len ten aanzien van de sociale uitkerin-
gen. Op deze wijze lijkt de operatie Be-
stek '81 zich op een hellend vlak te 
gaan bewegen: is het Bestek '81 of 
Drijfzand '79? Wat zijn de consequen-
ties van dit vooruitschuiven voor de 
begroting 1979? Wiens woord dient nu 
eigenlijk het zwaarst gewogen te wor-
den? 

De Minister van Sociale Zaken heeft 
positief gereageerd op pleidooien 
voor een maximum in de prijscompen-
satie. Kernvraag hierbij is natuurlijk 
waar men het draaipunt legt: f 40.000, 
f 50.000 of f 70.000? Wat is hierover 
het oordeel van het kabinet? Is het ka-
binet ook bereid zelfstandig ter zake 
voorstellen te doen in het arbeidsvoor-
waardenoverleg? 

Door de PvdA is reeds in de eerste 
termijn een motie ingediend met be-
trekking tot de netto-netto-problema-
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Nijhof 
tiek. De discussie rond dit onderwerp 
kenmerkt zich door selectieve geheu-
gens en mistbanken. Selectieve ge-
heugens, omdat ook het voorgaande 
kabinet voorstellen op dit terrein in 
petto had. Ik noem de verlaging van de 
WAO van 80 naar 75% en de afschaf-
fing van het reiskostenforfait. Mistban-
ken, omdat niet duidelijk uitgesproken 
wordt welke definitie van netto-netto-
koppeling men hanteert. Verzet de 
PvdA zich tegen ieder onderdeel van 
het herzien van systeemfouten? Ik 
noem als voorbeeld het feit dat er mi-
nimumlonen zijn die netto minder ver-
dienen dan uitkeringsgerechtigden 
door het per bedrijfstak uiteenlopen 
van de premie WW en ZW? Dit punt is 
niet aangevallen; wel de eventuele af-
schaffing van bij voorbeeld de verwer-
vingskosten. 

Men dient duidelijkheid te verschaf-
fen over de vraag welke definitie men 
exact hanteert, anders fungeert men 
als de 'oppositie van de demagogie'. 
Hetzelfde geldt voor regerings-
partijen. Mistbanken dienen hier ver-
dreven te worden! 

Ik meen dat in strikte zin noch het ka-
binet noch de oppositie ten aanzien 
van de koppeling van de sociale mini-
ma aan het minimumloon het gelijk 
volledig aan zijn kant heeft en kan 
mij wat dat betreft vinden in de conclu-
sie van Johan van Workum in Trouw 
van 4 oktober j l . onder de kop: 

'Wie liegt er nou over koppeling mi-
nimumloon! Den Uyl of het kabinet-
Van Agt?' 

Hij constateert dan dat de waarheid 
ergens in het midden ligt en dat beide 
partijen wat moeite hebben de hele 
waarheid te vertellen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de Minister-President, die het heeft ge-
vraagd. 
Minister Van Agt: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb u al laten weten - en wi l de 
Kamer nu graag mededelen - dat de 
inhoud van de interventies, in tweede 
termijn naar voren gebracht, het kabi-
net noodzaakt tot ampel beraad bin-
nen en buiten de Ministerraad. Het is 
in het licht van de werkzaamheden, 
die moeten worden verricht om ade-
quaat te kunnen reageren zoals het 
behoort, op de beschouwingen in 
tweede termijn, noodzakelijk om aan-
zienlijk meer tijd ter beschikking te 
hebben dan in het programma is voor-
zien. Volgens dit programma zou de 
beantwoording om 10.15 uur moeten 
beginnen. 

In een poging om zo dicht mogelijk te 
blijven bij het werkschema, mijnheer 
de Voorzitter, zeg ik u dat het kabinet 
ervoor zal zorgen dat het morgen om 
14.00 uur gereed zal zijn. Een eerder 
tijdstip is voor ons volstrekt onmoge-
lijk. 
De Voorzitter: Overeenkomstig het 
verzoek van de Regering stel ik voor, 
de beraadslaging morgen, om 14.00 
uur, voort te zetten. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik wi l geen 
commentaar leveren op de medede-
ling van de Minister-President, maar 
verzoek u wel , mijnheer de Voorzitter, 
er rekening mee te houden, dat de 
aanvang van de vergadering om 14.00 
uur bepaalde consequenties zal heb-
ben voor het tijdbeslag ten behoeve 
van de vergadering. De heer Aantjes 
begrijpt het goed; hij zei, dat het later 
wordt. 

De Voorzitter: Dat verband zie ik niet. 
Ik wi l de Ministers wel vragen, er met 
hun beantwoording voor te zorgen, 
dat wi j uiterlijk om 18.00 uur hetant-
woord in tweede termijn kunnen af-
sluiten. 

De heer Bakker (CPN): Een uur of acht 
mogen ze toch wel hebben, vind ik. 

De heer Aantjes (CDA): Het kan alle-
maal makkelijk. De dupliek is toch al-
tijd de laatste termijn? 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluit ing: 18.35 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen 

1°. de volgende brieven: 
een, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, ten geleide van de tekst van 
het ter stilzwijgende goedkeuring aan 
de Kamer overgelegde Verdrag betref-
fende minimumnormen op koopvaar-
dijschepen (Verdrag nr. 147, aangeno-
men door de Internationale Arbeids-
conferentie in haar 62e Zitting) met 
Aanbeveling nr. 155; Genève, 29 okto-
ber 1976 (15 319, R 1108); 

een, van de Staatssecretaris van So-
ciale Zaken, over de inkomenspositie 
van WAO-gerechtigden (15 081, nr. 8); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
met een financieel overzicht van de 
Gezondheidszorg waarin opgenomen 
een raming van de kosten tot 1983 
(15 300-XVII, nr.7). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

2°. een brief van de leden Den Uyl en 
Dolman, met een door de fractie van 
de Partij van de Arbeid opgesteld 
beleidsplan voor 1979(15 300, Milj. 
Nota, nr. 5). 

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een brief van het lid Rienks, ten ge-
leide van een afschrift van diens brief 
aan de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat en aan de Voorzitter van de 
vaste Commissie voor Verkeer en Wa-
terstaat, van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, overeen eventueel 
in te stellen onderzoek naar bepaalde 
activiteiten van de KLM. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

4°. de volgende adressen: 
een, van J. van Loosen te Papen-

drecht met betrekking tot de studie 
van zijn zoon; 

een, van W. M. Fein te Twisk, met 
betrekking tot zijn belastingen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de Commissie voor de Verzoek-
schriften; 

5°. de volgende brieven e.a.: 
een, van N. P. M. Smit, over seksuali-

teitssproblemen; 
een, van C. P. Wilts, over het eigen-

risico voor ziekenfondsverzekerden; 
een, van de secretaris van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam, met een commentaar op 
de rijksbegroting voor 1979; 

een, van het Actie-comité Anti-Be-
stek '81 te Maastricht, tegen de plan-
nen van de Regering; 

een, van de secretaris van de lniti-
atiefgroep tegen het Eigen-Risico voor 
ziekenfondsverzekerden, voor afwij-
zing van dit Regeringsvoornemen; 

een, van het hoofdbestuur van de 
Bond van Gescheiden Vrouwen «Di-
vort ium», over het wetsvoorstel inzake 
de financiële positie van de geschei-
den vrouwen en haar gezinnen; 

een, van M. Teeuwisse, over de ver-
vanging van een klein binnenspiegel-
onderdeeltje van een Renault 5; 

een, van de hoofddirecteur van de 
ANWB, over de Almerespoorli jn; 

een, van mevrouw Van Mechelen, 
over loonverschillen; 

een, van de directeur van de Stich-
ting de Nationale Sporttotalisator, ter 
toezending van de jaarverslagen en 
accountantsverklaringen over de peri-
ode31 juli 1973 t/m 31 december 1977. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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