
91ste vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 113 leden, te 
weten: 

Alders, Andela-Baur, Van Baars, De 
Beer, Beinema, P. M. Blauw, De Boer, 
Borgman, Braams, Brouwer, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, Cornelis-
sen, Couprie, Dees, Dijkman, Dijkstal, 
Van Dis, Van der Doef, Dolman, 
Ernsting, Van Erp, Van Es, Eshuis, 
Evenhuis, Evenhuis-van Essen, Faber, 
Franssen, Frinking, Gerritse, De 
Grave, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van der Hek, 
Hennekam, Herfkens, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Jorritsma-Leb-
bink, Kamp, Keja, Van Kemenade, 
Knol, De Kok, Kombrink, Konings, De 
Korte, Korthals, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Lankhorst, Lansink, Lauxter-
mann, Van der Linden, Linschoten, 
Lucassen-Stauttener, Mateman, Van 
der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Van Nieuwen-
hoven, Nijhuis, Nijland, Nijpels, Van 
Noord, Nypels, Van Ooijen, Den 
Ouden-Dekkers, Paulis, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schart-
man, Schutte, Van der Spek, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Ubels-Veen, Ter Veld, De 
Visser, Van der Vlies, Van Vlijmen, 
Vos, De Waart, Wagenaar, Wallage, 
Weijers, Weisglas, Wessel-Tuinstra, 
Wiebenga.Willems.Wolters, Wöltgens 
en Zijlstra, 

en de heren Koning, staatssecretaris 
van Financiën, en De Graaf, staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. 

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

Ter Beek, wegens verblijf buitens-
lands; 

Den Uyl, wegens verblijf buitenslands, 
ook morgen; 

Laning-Boersema, wegens ziekte; 
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Cornelissen, alleen voor de aanvang 
van de vergadering; 

Vermeend, wegens bezigheden 
elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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 
einde van de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Het Presidium heeft met eenparigheid 
van stemmen besloten, te stellen in 
handen van: 

a. de vaste commissie voor Buiten-
landse Zaken: 
- het wetsvoorstel Verlenging van de 
werkingsduur van krachtens de 
Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93) ten 
aanzien van de voorziening van 
Zuidafrika met wapens en aanverwan-
te goederen gestelde regelen (18409); 

b. de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken: 
- het wetsvoorstel Intrekking van de 
Wet van 14 december 1979, Stb. 784, 
tot instelling van een Raad voor het 
binnenlands bestuur (Wet opheffing 
Raad voor het binnenlands bestuur) 
(18408); 

c. de vaste commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen: 
- het wetsvoorstel Wijzigingen van 
de Wet op het voortgezet onderwijs 
en de Wet invoering m.d.g.o. in 
verband met de inrichting van het 
onderwijs aan de scholen voor 
m.d.g.o. alsmede met het treffen van 
een overgangsregeling omtrent de 
eenjarige afdeling couture aan de 
scholen van m.h.n.o. (18414); 

d. de vaste commissie voor Welzijn 
en Cultuur: 
- het wetsvoorstel Wijzigingen van 
de Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 en de Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslacht-
offers (18404). 

Ingekomen stukken 
Regeling van Werkzaamheden 

Woensdag 20 juni 1984 

Aanvang 13.00 uur 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Schutte, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Mede namens de heer 
Faber wil ik de Kamer toestemming 
vragen om de minister-president, de 
minister van Algemene Zaken, te 
interpelleren over de datum van de 
voorgenomen viering van de bevrij-
ding 1985. Ons voorstel is namelijk 
om dit te doen op maandag 6 mei in 
plaats van op zondag 5 mei. Dit houdt 
dan verband met het te verwachten 
grootscheepse karakter van de 
festiviteiten vanwege de 40-jarige 
herdenking van de bevrijding in dat 
jaar. 

Schriftelijke vragen over dat 
onderwerp leidden niet tot een voor 
de vragenstellers bevredigend 
antwoord. U kunt de antwoorden 
vinden onder nr. 724 van het aan-
hangsel bij de Handelingen. Gezien de 
noodzaak om spoedig duidelijkheid te 
krijgen over de datum van de herden-
king in verband met de voorbereidin-
gen die het Nationaal Comité ter zake 
moet treffen, zoals de huur van 
accommodaties, wil ik vragen deze 
interpellatie nog voor het reces te 
mogen houden. 

De Voorzitter: Ik zal hieromtrent 
straks een voorstel doen. 

Ik geef het woord aan de heer 
Faber, die het heeft gevraagd. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken heeft gisteren 
een uitvoerig mondeling overleg 
gehad met de ministervan Binnenland-
se Zaken. Daarbij is ook de honorering 
van de raadsleden en de statenleden 
aan de orde geweest. De commissie 
heeft er behoefte aan, het verslag van 
dit mondeling overleg nog voor het 
reces op de agenda van de Kamer te 
plaatsen. 

De Voorzitter: Ik zal hieromtrent 
morgen een voorstel doen. 
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Voorzitter 

Ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om te zeggen, dat 'Bijltjesdag' 
inderdaad heeft plaatsgevonden om 
11.30 uur hedenochtend en niet 
zonder succes is verlopen. Ik voorzie 
dat er volgende week inderdaad 20 tot 
25 onderwerpen aan de orde komen, 
maar met zeer beperkte spreektijden. 
Ik ben ervan overtuigd dat wetsvoor-
stellen naar verhouding weinig tijd 
zullen vragen, met één uitzondering. 
Dat is het wetsvoorstel ten aanzien 
van de Open Universiteit, waar naar 
schatting vier uren mee heen zullen 
gaan. Morgen zal ik concrete voorstel-
len doen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van de 
Ziektewet en de wet van 20 december 
1979 Stb. 708, per 1 juli 1984 (maxi-
mering ziekengelduitkering en 
wijziging overgangsbepalingen met 
betrekking tot uitkeringen ingevolge 
de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet in verband met vóór 1 januari 
1979 ingetreden arbeidsongeschikt-
heid) (18398). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de CDA-fractie de 
openbare behandeling van dit 
wetsvoorstel openend, zou ik nog 
eens willen stipuleren dat wij bij de 
algemene beschouwingen over de 

rijksbegroting voor 1984 in het 
afgelopen najaar, de doelstellingen 
van het regeringsbeleid op sociaal-eco-
nomisch en financieel gebied hebben 
onderlijnd. Ter wille van de realisering 
daarvan accepteerden wij ook, dat het 
voor en in 1984, hoe pijnlijk ook, 
noodzakelijk zou zijn verdere beperkin-
gen aan te brengen in de uitgaven voor 
ons sociale zekerheidspakket. 

Het was onzes inziens onverant-
woord deze problematiek van steeds 
toenemende uitgaven op dit terrein 
voor ons uit te schuiven, in afwachting 
van het moment waarop na langdurig 
beraad en overleg op alle niveaus 
definitieve wetsvoorstellen voor 
herstructurering van ons sociale 
zekerheidsstelsel in deze Kamer 
zouden kunnen worden behandeld. 
Wel hebben wij er toen op aangedron-
gen, dat de regering nog eens 
indringend haar aanvankelijke 
beleidsvoornemens voor 1984 zou 
overwegen en naar alternatieven zou 
zoeken voor de samenstelling van het 
zogenaamde 1-juli-pakket dat toen 
werd aangekondigd. 

Het laatste is ruimhartig gebeurd, 
zoals collega Weijers hier op 5 juni j l . 
reeds opmerkte bij de behandeling 
van het wetsontwerp dat het hoofdbe-
standdeel van dit pakket uitmaakt en 
dat is naar de overzijde van het 
Binnenhof doorgezonden. Dit 
wetsontwerp hangt daarmee samen, 
al is het gezien de inhoud duidelijk 
meer dan een sequeel. 

Het komt regelmatig voor dat met 
een en hetzelfde wetsontwerp niet 
alleen een belangrijke wijziging wordt 
aangebracht in een bestaande wet 

De heer Hermsen (CDA) 

maar tegelijk ook aanpassingen in 
andere wetten worden geregeld. 
Daarbij betreft het wel naast gelegen 
of er op onderdelen nauw mee 
verband houdende, andere wetten. In 
het wetsontwerp dat wij nu behande-
len, gaat het daarentegen duidelijk om 
twee, niet direct met elkaar verband 
houdende maatregelen van duidelijk 
verschillende aard die, in twee afzon-
derlijke wetten geregeld, verschillende 
onderdelen van het sociale zekerheids-
pakket betreffen, te weten de aanspra-
ken op ziekengeld en die op een 
uitkering bij blijvende arbeids-
ongeschiktheid. Alleen al gevoelsmatig 
kan men over beide voorgestelde 
maatregelen verschillend denken, zoals 
wij zelfs reeds in het voorlopig verslag 
lieten noteren. 

Door beide maatregelen in één 
wetsontwerp onder te brengen, is 
gemakkelijk de schijn gewekt van 
datgene wat men in het winkelbedrijf 
wel 'koppelverkoop' noemt. Daar 
moet men, zoals de bewindsman 
intussen uit de schriftelijke voorberei-
ding van deze openbare behandeling 
heeft begrepen, in de sociale zeker-
heidswinkel toch wel voorzichtig mee 
zijn. 

Ik kan het mij niet herinneren 
- maar misschien schiet mijn geheu-
gen te kort - dat in de laatste jaren 
een dergelijk greep uit verschillende 
laadjes van de sociale winkel tegelijk 
op de toonbank van de Kamer is 
gelegd, bijna onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Ik zeg niet voor niets dat deze zaken 
'bijna onlosmakelijk met elkaar 
verbonden' zijn. Er is sprake van 
samenhang met het 1 juli-pakket. De 
Kamer kan door amendering van het 
wetsontwerp onverkort doen blijken 
wat zij daarvan al dan niet wenst te 
accepteren, door een van beide delen 
dan wel onderdelen van het wets-
ontwerp weg te amenderen, aan te 
vullen of te wijzigen. 

Zou het anders zijn, dan zouden wij 
het onderbrengen van dergelijke, 
verschillende maatregelen in één 
wetsontwerp niet hebben mogen 
accepteren, ongeacht de dan als 
gevolg van de normale wetgevingspro-
cedures optredende vertraging in de 
realisering van beide voorgestelde 
maatregelen. Nu kan dat echter onzes 
inziens wel, waarbij wij de bewindslie-
den van Sociale Zaken wel vragen de 
nodige omzichtigheid te betrachten 
alvorens in de toekomst, staande voor 
de vraag afzonderlijke wetsontwerpen 
in te dienen dan wel in één wets-
ontwerp een pakket van maatregelen 
samen te brengen, voor het laatste te 
kiezen. 
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Hermsen 
Daarnaast dienen zij nog eens 

zorgvuldig het 'tijdpad' na te lopen 
dat moet worden afgelegd vanaf het 
moment dat wetsontwerpen als dit de 
ministerraad passeren tot de datum 
van inwerkingtreding. Nu de vaste 
commissie voor Sociale Zaken over 
het wetgevend programma van dit 
departement voor het komend 
parlementair jaar direct na het 
zomerreces een procedureel overleg 
met deze staatssecretaris en zijn 
minister zal hebben, behoef ik over 
dat tijdpad thans niet veel te zeggen. 
Het moet uitzondering, geen regel zijn 
dat pas op het laatste nippertje en 
onder grote tijdsdruk wetten het 
Staatsblad bereiken die op 1 januari 
of, zoals thans, op 1 juli in werking 
moeten treden. Dit laat overigens 
onze waardering onverlet voor het 
overwerk van de departementale staf. 

De heer Willems (PSP): Overweegt de 
heer Hermsen, een amendement in te 
dienen waardoor afzonderlijk zou 
kunnen worden gestemd over beide, 
ook volgens hem ten onrechte in één 
wetsontwerp samengevoegde onderde-
len? 

De heer Hermsen (CDA): Daarmee 
kom ik aan de beoordeling van beide 
onderdelen. Ik heb nu vastgesteld dat 
het op zichzelf niet noodzakelijk 
behoeft te zijn, beide onderdelen in 
afzonderlijke wetsontwerpen te gieten 
om in alle vrijheid te handelen ten 
aanzien van het al dan niet aanvaard-
baar zijn van één van beide onderdelen 
of delen daarvan. Daarmee kom ik 
dan nu tot een bespreking van beide 
onderdelen en tot de vraag of wij die 
onderdelen al dan niet zullen accepte-
ren. 

De heer Willems (PSP): Dat kan alleen 
maar wanneer u beide onderdelen 
positief dan wel negatief beoordeelt. 
Alleen dan zult u het wetsontwerp 
zonder verdere amendering kunnen 
afhandelen. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Straks zal blijken hoe ik 
beide wetsvoorstellen beoordeel. 

De datum van 1 juli, waarover ik zo 
juist sprak brengt mij op een vraag 
aan de staatssecretaris. Bij nota van 
wijziging, voorkomend op stuk nr. 6, 
houdt hij er rekening mee dat de 
datum van 1 juli niet gehaald wordt. 
In hoeverre acht hij de mogelijkheid 
aanwezig dat de Eerste Kamer voor 
de behandeling van dit wetsontwerp 
toch meer tijd nodig zal hebben dan 
daar nog rest voor het reces? Is de 
kans niet aanwezig dat het september 

wordt voordat de wet, in het geval dat 
wij die hier aanvaarden, in het 
Staatsblad komt. Daarmee zou eerst 
per 1 oktober effectuering optreden. 

Ik vraag mij af of het nog wel zin 
zou hebben voor een zo korte periode 
van drie maanden, met een tijdelijke, 
op de loonbelastingverklaringen 
gebaseerde, regeling te komen. Ik zie 
hierbij nog af van het feit dat het 
effect van de fasering die door de 
overgangsmaatregel met betrekking 
tot de wijziging van de AAW in de 
korting van de desbetreffende 
uitkeringen wordt verkregen, dan wel 
erg beperkt wordt. 

Of acht de staatssecretaris de 
mogelijkheid nog aanwezig dat de 
Eerste Kamer, zo wij aan dit wets-
ontwerp nog deze week onze stem 
geven, het nog zo tijdig zal willen 
behandelen, zodat het toch nog op 1 
juli in werking kan treden? In dat 
geval zouden wij dus morgen onze 
stem aan het wetsontwerp moeten 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Intussen is 
het duidelijk dat, afgezien van het 
afwijzen op zich zelf van het totale 1 
juli-pakket, zowel vanuit de basis als 
door de vakbeweging, tegen de 
inhoud van dit wetsontwerp, dat een 
onderdeel is van dat pakket, toch 
geen overwegend bezwaar lijkt te 
worden gemaakt. 

Over het terugbrengen van het 
netto-ziekengeld tot maximaal het 
netto gederfde loon respectievelijk de 
netto werkloosheidsuitkering, is zelfs 
overeenstemming bereikt met de 
sociale partners. 

Ten aanzien van de AAW-maatregel 
zal men zich, naar ik meen te mogen 
veronderstellen, wellicht ook hebben 
herinnerd dat toen het bedrijfsleven in 
de SER adviseerde over de invoering 
van een op inkomenstoetsen gebaseer-
de klasse-indeling die tot verschil in 
uitkeringspercentages voert, het 
unaniem niet nodig heeft geacht de 
bij invoering reeds aanwezige uitke-
ringsgerechtigden daarvan uitte 
zonderen, zoals de regering toen nog 
wel meende te moeten en te kunnen 
doen. 

Al mag dat ons er niet toe brengen, 
kijkend naar de effecten, beide 
maatregelen nu maar zonder meer 
aanvaardbaar te achten - wij zijn vijf 
jaar verder - wij behoeven aan die 
toen bij het bedrijfsleven unaniem 
bestaande mening ook niet geheel 
voorbij te gaan bij onze meningsvor-
ming. Ook recente, duidelijk tegen 
deze beide specifieke onderdelen van 
het 1 juli-pakket gerichte, kritiek heeft 
ons vanuit de vakbeweging feitelijk 

niet bereikt. Dat zou overigens ook 
moeilijk gekund hebben. Als ik het wel 
heb zijn namelijk beide zaken door 
henzelf in het technisch overleg 
ingebracht. Dat was een overleg 
tussen het bedrijfsleven en de 
regering. 

Bij de schriftelijke voorbereiding 
van deze behandeling, hebben wij er 
reeds duidelijk blijk van gegeven dat 
wij instemmen met de maatregel die 
erop is gericht het netto uit te keren 
ziekengeld te maximeren tot het netto 
gederfde loon. De door ons nog op dit 
punt gemaakte opmerkingen en 
gestelde vragen zijn, behoudens ten 
aanzien van één punt waarop ik straks 
nog terugkom, in de memorie van 
antwoord bevredigend beantwoord. 

Overigens betreft het hier met 
betrekking tot de kortlopende uitkerin-
gen van de Ziektewet, feitelijk slechts 
een zeer bescheiden maatregel 
waarvan het effect slechts door 
relatief weinig ziekengeldgerechtigden 
bemerkt zal worden. Dat geldt dan 
niet voor de ZW-verzekerden in de 
bouwnijverheid. Hun aantal is ove-
rigens niet gering. Het ziekengeld 
wordt immers meestal door de 
bedrijfsvereniging aan de werkgever 
uitgekeerd en die houdt krachtens 
de ca.o. vrijwel steeds de verplichting 
bij ziekte 100% netto loon door te 
betalen. Het is de werkgever die 
voortaan niet meer bovenmatig veel 
ziekengeld kan afboeken op de 
overigens grotendeels door hem 
betaalde ZW-premie. 

Anders ligt het bij de ziekengeldge-
rechtigde werklozen. Het ligt ook 
enigszins anders bij hen die bovenma-
tig veel krijgen aan zwangerschaps- of 
bevallingsuitkering. Maar ook daar 
achten wij deze maatregel alleszins 
gerechtvaardigd. 

In dit verband zou ik naar aanleiding 
van de argumentatie die de staatsse-
cretaris in zijn memorie van antwoord 
aanvoert om duidelijk te maken 
waarom het van belang is ook bij kort 
durende werkloosheid ZW-verzekerde 
te blijven, hem nog een vraag willen 
stellen. Hij voerde zijn argumenten 
overigens aan naar aanleiding van 
een vraag van de kant van de VVD. 

Is het niet zo - en is dat ook niet 
voor betrokkene erg belangrijk - dat 
de periode waarover men als werkloze 
aanspraak heeft op ziekengeld, niet in 
mindering komt op de periode 
waarover men aanspraak kan maken 
op werkloosheidsuitkering? Als regel 
duurt die periode zes maanden. Is het 
ook daarom niet van belang dat men 
in de eerste werkloosheidsperiode 
nog ZW-verzekerde is? 
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Hermsen 

Wat dit onderdeel betreft kom ik 
nog terug op de in de schriftelijke 
gedachtenwisseling bediscussieerde 
vraag of het, gelijk de Raad van State 
adviseerde, niet de voorkeur zou 
hebben verdiend in de wettekst zelf 
vast te leggen dat de staatssecretaris, 
slechts gehoord de Sociale Verzeke-
ringsraad, krachtens het voorgestelde 
artikel 29, lid 10, van de Ziektewet de 
mogelijkheid heeft om nadere en zo 
nodig afwijkende regelen te stellen. 

Heb ik de staatssecretaris goed 
begrepen, dan betoogt hij dat dit 
overleg toch al gebruikelijk is en dat 
bovendien, gelet op de formele 
spelregels die moeten worden 
gevolgd, de inwerkingtreding van 
deze maatregel per 1 juli a.s. in 
gevaar kan komen. Bij nader inzien 
zijn wij bereid de staatssecretaris 
daarin te volgen, althans voor dit 
moment. Toch is het mogelijk dat hij 
opnieuw gebruik moet maken van de 
hem krachtens dit voorgestelde lid 10 
van artikel 29 verleende bevoegdheid. 
Met alle vertrouwen in deze bewinds-
man in persoon, kan het ook om een 
opvolger gaan die wat minder loyaal 
denkt over niet geformaliseerd 
overleg met de SVR. 

Bovendien zou het zonder meer 
akkoord gaan met de voorgestelde 
bepaling exclusief de verplichting de 
SVR vooraf te horen ons voor de 
consequentie kunnen plaatsen een 
soortgelijke bepaling niet in andere 
sociale verzekeringswetten op te 
nemen dan wel reeds op dat punt 
voorkomende bepalingen daaruit te 
schrappen. Dat lijkt ons onjuist en ook 
te kort doen aan het belang van dat 
overleg. 

Wij verklaren ons op dit moment 
bereid af te zien van het opnemen van 
deze verplichting. Wel vraag ik de 
staatssecretaris of hij bereid is deze 
kwestie in de naaste toekomst nog 
eens te overwegen en te bezien of het 
niet verstandiger is bij een volgende 
wijziging van de Ziektewet deze 
bepaling alsnog in het voorgestelde 
artikel 29, lid 10, op te nemen. 

Tot zulk een nieuwe en naar wij 
verwachten veel ingrijpendere 
wijziging van de Ziektewet zal het 
toch moeten komen. De staatssecreta-
ris heeft er ook bij dit wetsontwerp al 
blijk van gegeven onze overtuiging te 
delen. 

Ik heb er geen behoefte aan op dit 
moment deel te nemen aan de 
discussie die andere fracties in het 
eindverslag trachten aan te zwengelen 
naar aanleiding van de door de 
staatssecretaris in de memorie van 

antwoord daarover gemaakte opmer-
kingen. 

Sinds een door de voorganger van 
de huidige minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid ondernomen 
poging om deze kortlopende uitkerin-
gen te betrekken in de bitter noodza-
kelijke ombuigingsoperaties schip-
breuk moest lijden, hebben wij een- en 
andermaal gesteld dat het daarbij niet 
kan blijven. Collega Weijers van mijn 
fractie heeft nog recent beklemtoond 
dat wij verwachten dat voor 1985 
verdergaande ombuigingen in de 
Ziektewet worden aangebracht. Voor 
ons is het niet meer acceptabel dat 
kortlopende uitkeringen, zoals de 
ziektewetuitkeringen, steeds worden 
ontzien, terwijl de langdurig werklozen 
en de arbeidsongeschikten steeds en 
ook steeds meer moeten inleveren. 

Het is in dat verband teleurstellend 
geluiden van de sociale partners op te 
moeten vangen waarin zij zich uiterst 
kritisch opstellen ten opzichte van dit 
punt. Ik doe een beroep op hen - ik 
hoop dat de staatssecretaris dat ook 
wil doen - om na te gaan welke 
verschillen langzamerhand ontstaan 
tussen degenen met een uitkering van 
korte duur en degenen die soms 
levenslang op een uitkering zijn 
aangewezen. Ik wijs ook op het verschil 
in offers. 

Wat ons betreft kan de staatssecre-
taris op dit punt vandaag verder het 
zwijgen ertoe doen. Wij vertrouwen 
erop dat hij over zijn plannen toch 
binnen zodanige termijn zover 
opheldering wil geven dat met zijn 
beleidsvoornemens op dat punt ook 
tijdig rekening kan worden gehouden 
door het bedrijfsleven. Dat dient 
immers de effecten daarvan globaal 
te kennen als het rond de tafel zit om 
voor volgende jaren het te voeren 
loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in 
de bedrijfstakken zinvol te kunnen 
bespreken. 

Wij hebben in het voorlopig verslag 
doen blijken dat de voorgestelde 
maatregel in de sfeer van de AAW, 
waardoor nu ook de in 1979 met rust 
gelaten toen al aanwezige uitkerings-
trekkers met een inkomenstoets te 
maken krijgen, voor ons wat meer 
gemengde gevoelens opriep dan de 
kwestie van het bovenmatig wettelijk 
ziekengeld. Het zijn, ook als men de 
tabellen bekijkt die de staatssecretaris 
in de memorie van antwoord mede 
op ons verzoek heeft geproduceerd, 
geen geringe bedragen die men 
pijnlijk in de portemonnee zal missen 
in relatie tot de effecten die ziektewet-
gerechtigden ondervinden. 

Bij de Ziektewet zal het bovendien, 
omdat het om kortlopende uitkeringen 
gaat, gaan om een snel aflopend 
bestand van per 1 juli bestaande 
gevallen die het verschil direct 
merken. Hier treft het veel zwaarder. 
Het betreft gehandicapte mensen die 
al een aantal jaren en ten dele vroeg 
gehandicapt zijn. De overgangsrege-
ling voor hen die te zijnder tijd 
uitkomen op 70%, gelet op andere 
inkomsten, mag dan gedurende een 
halfjaar de pijn verzachten, zij weten 
dat zij na de eerste stap op 1 januari 
de volgende stap terug hebben te 
verwerken. 

Intussen tonen de door de bewinds-
man geproduceerde gegevens over 
het totale koopkrachteffect van deze 
maatregel, gecombineerd met alle 
andere sinds 1 januari 1984 opgetreden 
of nog optredende inkomenseffecten, 
toch een iets minder somber beeld, zij 
het dat het nog altijd scherp is. 

In het licht van de vele pijnlijk harde 
maatregelen die onzes inziens 
onontkoombaar zijn in de sfeer van de 
sociale zekerheid, willen wij de harde 
kern van dat stelsel in de toekomst 
veilig kunnen behouden, mag niet 
voorbij worden gezien aan het feit dat 
door verandering van burgelijke staat 
velen van hen die in 1979 nog niet 
aan een inkomenstoets werden 
onderworpen, intussen reeds onder 
de normale bepalingen van de wet 
zijn gebracht, terwijl zij voor wie dat 
thans ook gaat gelden, dergelijke 
uitkeringsoffers niet hadden te 
verwerken. Zij komen nu in ieder 
geval per 1 januari aanstaande op één 
lijn met alle uitkeringsgerechtigden 
AAW; niet langer meer, ook niet 
minder overigens. 

Wij moeten ook erkennen dat de 
staatssecretaris gelijk heeft, als hij in 
de memorie van antwoord opmerkt 
dat het toepassen van de inkomens-
toets voor de na 1 januari 1979 op 
een AAW-uitkering aanspraak maken-
de personen er nogal eens toe kan 
leiden en heeft geleid dat directe 
grotere inkomenseffecten optreden 
dan nu voor de zogenaamde oude 
gevallen wordt voorzien, terwijl de 
Kamer inderdaad destijds unaniem 
met de invoering van die zware 
inkomenstoets voor nieuwe gevallen 
akkoord is gegaan. 

Alles bijeengenomen heeft zijn 
argumentatie ons er ten slotte wel 
van kunnen overtuigen dat wij ook 
aan deze maatregel onze stem niet 
kunnen onthouden, daarbij ook nog 
opmerkend dat zij tenslotte deel 
uitmaakt van de alternatieve maatre-
gelen die oorspronkelijk door de 
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regering bij de indiening van de 
rijksbegroting voor 1984 op tafel 
werden gelegd en die door ons op 
goede gronden bepleite en door de 
regering aangebrachte bijstellingen 
vroegen. 

Wij vrezen wel dat er zich bij de 
praktische tenuitvoerlegging van deze 
maatregel nog wel de nodige proble-
men zullen voordoen. Zal er, zo vraag 
ik mij af, zeker bij toepassing van de 
overgangsmaatregel maar ook daarna 
niet sprake zijn van een zekere mate 
van fraudegevoeligheid? In hoeverre 
is daarvan ook reeds sprake bij het 
bestaande aan de inkomenstoets al 
langer onderworpen bestand? 

Weliswaar heeft de staatssecretaris 
bij het ontwerpen van de definitieve 
tekst van zijn maatregelen - zie ik het 
goed in de stukken - merkbaar 
gebruik gemaakt van de informatie 
van de SVR en de door hem van de 
Federatie van bedrijfsverenigingen 
verkregen gegevens over de techni-
sche uitvoerbaarheid van beide 
maatregelen, maar zij leggen toch een 
extra werkdruk op de betrokken 
organen en wel meer in het bijzonder 
op die bedrijfsverenigingen waar men 
meer geconcentreerd met grote 
aantallen gevallen te maken heeft die 
aan een inkomenstoets moeten 
worden onderworpen voordat op 1 
januari hun klasse-indeling voor drie 
jaar kan worden vastgesteld. 

Hebben de staatssecretaris daaronv 
trent sinds bij het SVR-advies ontving 
nog nieuwe gegevens bereikt? Wij 
houden daarover toch enige zorg, 
omdat deze extra werkzaamheden ten 
dele ook cumuleren met die extra 
werkzaamheden welke verbonden zijn 
aan de toepassing van de verhoogde 
kortingsbepalingen in de WAO en de 
WW die wij bij wetsontwerp 18354 
inmiddels hebben geaccepteerd. 

Ten slotte kom ik nog even terug op 
een weliswaar niet direct met dit 
wetsontwerp verband houdende, 
maar toch op zijn minst zijdelings 
daarop wel betrekking hebbende en 
door ons in het voorlopig verslag 
aangesneden kwestie. Dat heeft 
betrekking op de vraag of men recht 
heeft op een AAW-uitkering en, zo ja, 
in welke klasse men zal worden 
ingedeeld indien men te maken heeft 
met de meewerkende echtgenoot in 
een bedrijf met sterk wisselende 
inkomsten. 

Dat zulks met name in het agrarisch 
bedrijf kan betekenen dat men voor 
vele jaren ofwel een 'niet' uit de loterij 
trekt, ofwel een hoofdprijs in casu 
ofwel geen aanspraak heeft dan wel 

een kleine of grotere al naar gelang 
de bedrijfswinst in het jaar voorafgaan-
de aan dat waarin men arbeidsonge-
schikt werd, groter of kleiner was, 
blijft mij al enige jaren dwars zitten. 
Met name in die sector is men 
namelijk in sterke mate afhankelijk 
van de van jaar tot jaar wisselende 
weersinvloeden. 

Samen met mijn collega Van der 
Linden en mijn toenmalige en vermoe-
delijk volgende week hier weer 
terugkerende collega Van Muiden heb 
ik daarover 3 maart 1981 schriftelijke 
vragen aan de staatssecretaris 
gesteld. In antwoord daarop heeft hij 
ons enige weken later medegedeeld 
ter zake een advies van de SVR te 
hebben gevraagd. Nu erken ik gaarne 
dat het hier, zoals de staatssecretaris 
in de memorie van antwoord meedeelt, 
om een gecompliceerde problematiek 
gaat, ook al wordt bij voorbeeld in de 
fiscale wetgeving al jaren lang 
rekening gehouden met de speciale 
fluctuaties van het bedrijfsinkomen in 
de agrarische sector van jaar tot jaar. 
De toepassing van de bestaande 
regelingen in de AAW op dit stuk leidt 
echter toch herhaaldelijk tot soms 
schrijnende situaties. 

Juist zaterdagmorgen werd ik 
daarmee weer eens geconfronteerd 
bij het lezen van één van onze 
ochtendbladen, de Volkskrant. Daarin 
werd op blz. 17 in de rubriek Recht en 
Wet het relaas van een beroepszaak 
gegeven onder de kop 'Boerin verdien-
de te weinig om uitkering te krijgen'. 
De Centrale Raad van Beroep moest, 
en gelet op de bewoordingen van zijn 
uitspraak kennelijk zeer tegen de zin 
van ons hoogste rechtscollege in 
sociale verzekeringszaken, constateren 
dat, omdat de betrokken bepalingen 
van dwingend rechtelijke aard zijn, de 
gehandicapte, arbeidsongeschikte 
boerin geen aanspraak zou doen 
gelden, omdat slechts het bedrijfsinko-
men over het voorgaande jaar maatstaf 
kon zijn om vast te stellen hoeveel zij, 
zich uitslovend in het bedrijf van haar 
man, mogelijk als eigen inkomen 
meegeteld kon krijgen. 

Dit was door het slechte oogstjaar 
te laag om recht op uitkering te 
hebben. Is de staatssecretaris in dit 
geval bereid de Sociale Verzekerings-
raad erop te attenderen dat zijn 
desbetreffende adviesaanvrage nu 
meer dan drie jaar oud is en aan te 
dringen op de nodige bespoediging in 
het uitbrengen van zijn advies? 

Na de gewisselde schriftelijke 
stukken, waarin de door ons gemaakte 
opmerkingen en gestelde vragen in 
het algemeen reeds bevredigend 

werden beantwoord, en in de verwach-
ting dat de staatssecretaris op de 
thans nog door ons gemaakte opmer-
kingen en resterende vragen bevredi-
gend zal willen ingaan, zijn wij bereid 
aan dit wetsontwerp onze stem niet 
te onthouden. Ter zake van de 
bepalingen het ziekengeld betreffende, 
doen wij dit overigens met wat 
enthousiasme. 

Wat de AAW betreft, doen wij dit 
onder erkenning dat het niet verant-
woord lijkt ingrepen in de sociale 
zekerheidssfeer te verschuiven naar 
de wetgeving die dit stelsel gaat 
herstructureren en afwegend dat het, 
gelet op binnen dat terrein door 
andere groepen - ook door AAW-ge-
rechtigden van na 1 januari 1979 -
reeds gebrachte offers, ten slotte niet 
ongerechtvaardigd is ook van het 
oude bestand aan gerechtigden deze 
besparing in de uitgaven voor sociale 
zekerheid te vragen. 

D 
De heer Willems (PSP): Voorzitter! Ik 
wil beginnen met enkele inleidende 
opmerkingen, in de eerste plaats -
uiteraard, zou je bijna zeggen - op-
nieuw over de procedure. Er is weer 
een sterk gehaaste procedure gevolgd. 
Op 2 april bereikte de Sociale Verzeke-
ringsraad een brief met de voorstellen 
die nu aan de orde zijn. Op 4 mei 
kwam de reactie van de Sociale 
Verzekeringsraad. Kort daarna konden 
wij het wetsontwerp hier in de Kamer 
in behandeling nemen. 

Nu moeten wij dan, terwijl er toch 
op een geweldig grote snelheid is 
aangedrongen van de regering, 
daarbij ondersteund door de rege-
ringsfracties, weer spreken van 
haastwetgeving. Ik moet bij voorbeeld 
wijzen op het feit dat de Sociale 
Verzekeringsraad er tot tweemaal toe 
in zijn advies aan de regering melding 
van maakt dat hij mogelijk bepaalde 
knelpunten over het hoofd heeft 
gezien, gelet op de snelheid waarmee 
hij heeft moeten adviseren. Dit lijkt 
mij niet getuigen van zorgvuldig 
beleid daar waar het de belangen van 
zoveel uitkeringsgerechtigden betreft. 
Een tweede procedurepunt betreft het 
feit dat twee totaal verschillende 
wetsontwerpen, namelijk een ter zake 
van de Ziektewet en een ter zake van 
de AAW, in één wetsontwerp gestopt 
zijn, waardoor het zeer moeilijk wordt 
om afzonderlijk te oordelen over 
beide wetsontwerpen. Er valt uiteraard 
nog wel te oordelen, maar het wordt 
op deze wijze in ieder geval veel 
moeilijker om dit in het stemgedrag 
tot uitdrukking te brengen. In het 
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Willam* 
voorlopig verslag en in het eindverslag 
is door verschillende fracties opge-
merkt dat het niet erg elegant is om 
deze onderwerpen in één wetsvoorstel 
aan te bieden aan de Kamer. 

Ik vind het ook niet juist dat de 
staatssecretaris suggereert dat wi j dit 
maar met amendering moeten 
regelen. Door middel van amendering 
valt niet van één wetsontwerp twee 
wetsontwerpen te maken. Hooguit 
kan men via amendering door middel 
van een meerderheidsbeslissing een 
deel uit het wetsontwerp halen of erin 
laten. Uiteindelijk zal nen toch na de 
stemming over de artikelen over het 
totale wetsvoorstel een eindoordeel 
moeten geven. Dat is moeilijk als men 
over verschillende onderwerpen een 
andere opvatting heeft. 

De heer Hermsen (CDA): In dit soort 
situaties kan men bij beide onderdelen 
niet alleen wegamenderen of afstem-
men, maar men kan indien men er 
behoefte aan heeft op een van de 
beide onderdelen ook versterkende 
amenderingen indienen. 

De heer Willems (PSP): Uiteraard kan 
dat. Dit is echter hetzelfde als bij de 
afbouw van de minimumdagloonbepa-
lingen die in hetzelfde wetsontwerp 
was opgenomen als verslechteringen 
ten aanzien van WAO en WW. Er 
onstaat dan de situatie dat men het 
ene deel van het voorstel goed vindt 
en het andere slecht en uiteindelijk 
toch over het totale pakket een stem 
moet uitbrengen, terwij l men dan 
voor een onontkoombaar dilemma 
komt te staan, omdat men uiteindelijk 
niet het gehele wetsvoorstel wi l 
onderschrijven. Door deze wijze van 
presenteren kan men dit niet tot 
uitdrukking brengen. Door middel van 
amendering kan nog van alles gedaan 
worden, maar de twee onderscheiden 
onderdelen kunnen via stemming en 
amendering niet apart behandeld 
worden. 

Ik heb er al op gewezen dat er ook 
sprake is van een onbevredigende 
schriftelijke voorbereiding. Het had 
niet mogen gebeuren dat wi j nog een 
dertig pagina's tellende nota naar 
aanleiding van het eindverslag van de 
staatssecretaris krijgen, waarin nog 
talloze nieuwe elementen naar voren 
gebracht worden die van wezenlijk 
belang zijn voor de behandeling van 
het wetsontwerp. 

Vri jwel alle punten waarop door de 
staatssecretaris moeizaam doch zo 
volledig mogelijk geantwoord is, 
hadden naar mijn idee al in de 
memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp aan de Kamer moeten 
worden aangeboden. Dan had men 
een volledig zicht op de consequenties 
van de voorstellen, op de budgettaire 
gevolgen en de gevolgen voor de 
premies en dergelijke gehad. Ik vind 
dat de staatssecretaris wat dit betreft 
erg minimaal te werk is gegaan in de 
memorie van toelichting. Bovendien 
hadden wi j hierdoor een korte 
voorbereidingsti jd, waardoor het niet 
mogelijk was alle dingen na te 
zoeken. 

Wij praten weer over twee wetsont-
werpen in het kader van het 1 juli-pak-
ket. Wi j hebben nog een onderwerp 
voor de boeg, maar dan is het 
afgelopen. Wij hebben hierover al 
eerder gedebatteerd in de afgelopen 
weken. Wij hebben toen ook aangege-
ven dat er alternatieven zijn voor het 
1-juli pakket van de regering. De 
maatregelen die de regering ons heeft 
voorgesteld zijn niet nodig. Wij 
hebben gewezen op de meevallers in 
de fondsen en gewezen op de meeval-
Iers in het financieringstekort, alsmede 
op andere financieringsbronnen. Ik 
vind het dan ook niet verstandig dat 
nu per 1 juli aanstaande onder andere 
door dit pakket vooruitgelopen wordt 
op de inhoudelijke discussie over de 
stelselherziening. Dat is op zichzelf al 
een reden om buitengewoon kritisch 
te kijken naar deze maatregelen. 
Bovendien wordt ons zelfs uit de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
onvoldoende duidelijk wat nu precies 
de uitverdien- en weglekeffecten zijn 
die door de voorstellen inzake de 
AAW en de Ziektewet worden opge-
roepen. Daarover kon de staatssecre-
taris uiteindelijk geen duidelijkheid 
verschaffen. 

Ik kom nu toe aan het ziekengeld. 
Uit de schriftelijke voorbereiding 
wordt duidelijk dat het verschijnsel 
bovenmatig ziekengeld voor een 
belangrijk deel, of misschien wel 
geheel, het gevolg is van premiestij-
gingen die zich in het afgelopen jaar 
hebben voorgedaan. Deze premiewij-
zigingen hebben zich voorgedaan bij 
de werknemers en werken niet door 
in het netto ziekengeld, waardoor het 
netto ziekengeld hoger uitkomt dan 
daarvoor gebruikelijk was. Daaruit 
moet men ook afleiden dat bij een 
lagere premiestelling, die voor 
volgend jaar voorzien wordt, het 
relatieve voordeel dat zich dit jaar 
voordoet, ook weer zal verdwijnen. 

Met andere woorden: er is absoluut 
geen sprake van een structurele 
bezuiniging met het voorstel om 
bovenmatig ziekengeld af te toppen. 
Er is dan ook eigenlijk geen reden om 
nu, halverwege 1984, in te grijpen. 

Het is een zich tijdelijk voordoend, 
eenmalig verschijnsel. Bovendien 
wordt hiermee vooruitgelopen op de 
discussies die nog over de Ziektewet 
gevoerd moeten worden. Ik meen dat 
juist de verlaging van deze premies 
en de verlaging van de premies WAO 
zodanig zullen doorwerken in de 
werknemersinkomens en -uitkeringen 
dat een dergelijk effect zoals dat nu 
optreedt van tijdelijke aard is. 

Een ander effect is, dat het bedrag 
van f 110 min. dat nu wordt opgebracht 
geheel ten goede komt, zo blijkt uit de 
stukken, aan een premieverlaging 
voor de werkgevers. Ik vind dan ook 
dat een dergelijke maatregel, die in 
feite de werkgevers bevoordeelt, niets 
meer te maken heeft met een verklei-
ning van het financieringstekort, 
waarom het zo te doen was, maar dat 
het een onderdeel is van een pakket 
maatregelen dat de regering aan het 
bedrijfsleven aangeboden heeft. 

Er is een heftige discussie gaande 
over de vormgeving van die lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven en over 
het feit dat de wijze waarop het nu en 
in de afgelopen jaren wordt weggege-
ven niet zo doelmatig zou zijn. Toch 
wordt door deze operatie weer een 
ongerichte lastenverlichting aan het 
bedrijfsleven doorgespeeld, terwijl 
het bedrag van f110 min. van zieken 
moet komen, van mensen die recht 
op het geld hebben, gelet op de 
geldende regelingen. 

Wij vinden het absoluut onjuist dat 
de opbrengst van het bovenmatig 
ziektegeld, te weten het bedrag van 
f110 min., volledig ten goede komt 
aan een premieverlaging voor de 
werkgevers. Bij de huidige systematiek 
is dat namelijk het geval. Wij hebben 
dan ook een motie voorbereid waarin 
wi j vragen om die premieverlaging in 
ieder geval voor een substantieel aan 
de werknemers ten goede te laten 
komen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de besparingen ten 
gevolge van het maximeren van het 
ziekengeld uitsluitend, via premieda-
ling, aan de werkgevers ten goede 
komen; 

verzoekt de regering, de verdeling van 
het premiepercentage over werkge-
vers en werknemers zodanig te 
wijzigen dat de werknemers van de 
daling van de Ziektewet-premie per 1 
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Voorzitter 

januari 1985 meer profiteren dan de 
werkgevers, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12(18398). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Op de wijze waarop de 
staatssecretaris dat zou willen doen, 
kan hij wellicht in zijn antwoord in 
eerste termijn ingaan. Ik denk dat de 
Ziektewet voldoende mogelijkheden 
geeft om bij voorbeeld de maximering 
van 1% zoals die nu in de huidige 
Ziektewet is vastgelegd voor het 
werknemersdeel van de ziektewetpre-
mie te verlagen. 

Ik doe slechts een suggestie. 
Vervolgens merk ik wat op over het 

ziektegeld. Ik vind dat de regering 
onvoldoende weerlegd heeft dat bij 
ziekte mensen meer geld nodig 
hebben. Het gaat dan niet om grote 
kosten die aftrekbaar zijn voor de 
belastingen, maar juist om kleine 
kosten. Zeker voor degenen die 
zwangerschapsverlof hebben, is er 
sprake van extra kosten. Ik zie daarin 
dan ook geen aanleiding om ze dat 
lichte voordeel dat ze nu toevallig 
hebben, plotseling weer af te pakken. 

Ik vind ook niet dat het structureel 
geregeld moet zijn dat men bij ziekte 
meer krijgt dan wanneer men gewoon 
werkt. Dat is ook weer niet de bedoe-
ling. Juist door nu zo'n maatregel ad 
hoc te nemen, wordt mijns inziens 
vooruitgelopen op maatregelen die 
ten aanzien van de Ziektewet nog in 
discussie zijn. Ik denk dan met name 
aan het heffen van premies op de 
uitkeringen volgens de Ziektewet. 

Ik ga over tot de behandeling van 
het onderdeel AAW. Het belangrijkste 
bezwaar daarbij - voor een deel loopt 
dat in feite parallel met mijn bezwaren 
tegen het eerste onderdeel - is dat het 
voorstel vooruitloopt op de stelselwij-
ziging van de sociale zekerheid. In het 
voorstel staat het kostwinnersbeginsel 
volstrekt centraal. De financiële 
afhankelijkheid van AAW'ers van een 
partner, van een leefeenheid wordt 
ook voor deze groep ingevoerd, 
terwijl het juist voor deze groep 
'oude' AAW'ers nog niet het geval is. 

Ik erken dat het voor een andere 
groep, namelijk de 'nieuwe' AAW'ers 
wel het geval is. Dat betreft echter 
juist een zaak waarover wij in het 
kader van de stelselherziening met de 
regering graag willen discussiëren. Ik 
stel ook vast dat het Breed Platform 
van Vrouwen voor economische 

De heer Willems (PSP) 

zelfstandigheid deze maatregel om 
het beginsel van de leefeenheid als 
inkomenstoets in de AAW in te 
brengen volstrekt afwijst, met name 
omdat het strijdigheid vaststelt met 
de derde richtlijn die toch aan het 
einde van dit jaar ook in Nederland zal 
moeten worden omgezet in wetgeving. 

Ik weet dat er een discussie gaande 
is ten aanzien van de vraag of die 
derde richtlijn zich alleen maar 
uitstrekt tot de werknemersverzekerin-
gen of dat daar ook volksverzekeringen 
of zelfs sociale voorzieningen onder 
vallen. 

Wij zijn van mening - ik heb dat 
een- en andermaal betoogd en dat 
geldt ook voor de vele vrouwenorga-
nisaties, van VVD tot en met PSP, die 
verenigd zijn in het Breed Platform 
Vrouwen voor economische zelfstan-
digheid - dat in ieder geval de AAW 
onder de derde richtlijn valt en dat 
dus aan individualisering van de AAW 
niet valt te ontkomen. In dat licht zal 
duidelijk zijn dat wij vinden dat het 
invoeren van een inkomenstoets op 
dit moment, die er eind van het jaar 
weer uit gehaald zou moeten worden 
omdat tot individualisering wordt 
overgegaan, absoluut niet aan de 
orde dient te zijn. Het feit dat het voor 
nieuwe gevallen geldt, mag niet 
betekenen dat wij een dergelijke 
verslechtering met het oog op de 
toekomst nu ook voor oude gevallen 
invoeren. 

Het betekent overigens opnieuw 
een zeer forse en acute inkomensver-

slechtering voor een belangrijke 
groep mensen, oplopend tot 7% van 
hun inkomen, in eerste instantie 
berekend op zo'n f 100 per maand en 
later zelfs oplopend tot honderden 
guldens. Daar staat uitsluitend een 
voordeel voor de werkgevers tegen-
over door weer een premiedrukverlich-
ting met f 175 miljoen. Alle effecten 
optellend en aftrekkend, blijkt dief 175 
miljoen ook weer te verdwijnen in de 
zakken van de werkgevers. 

Ik denk niet dat het verstandig is, 
zoals in de schriftelijke voorbereiding 
enigszins dreigde te gebeuren, om te 
gaan soebatten over de vraag of de 
oude gevallen nu meer gepakt 
worden dan de nieuwe of de nieuwe 
meer dan de oude. Wij constateren 
gewoon dat de mensen die vallen 
onder de inkomenstoets van de AAW 
zoals die nu wordt voorgesteld, er 
honderden guldens per maand op 
achteruitgaan. Wij vinden een derge-
lijke inlevering, nog los van de 
principiële bezwaren die ik zojuist heb 
genoemd, onaanvaardbaar op dit 
moment. 

Mag ik de staatssecretaris - en dat 
geldt ook voor de VVD-fractie - nog 
eens uitnodigen, een relatie te leggen 
met de door de Kamer aangenomen 
motie om de WAO te ontzien op 1 
januari aanstaande? Als die motie 
werkelijk serieus wordt genomen 
door de regering en de Kamer die de 
motie heeft aangenomen, dan zou dit 
toch moeten betekenen dat je de 
WAO'ers en ook de AAW'ers per 1 
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januari ontziet in het inkomensbeleid; 
dat je niet dergelijke forse verslechte-
ringen zoals nu voor een beperkte 
groep WAO'ers worden voorgesteld, 
gewoon per 1 januari laat doorgaan 
omdat er een andere groep arbeidson-
geschikten is die ook al gepakt is? Ik 
vind dat in strijd met de intentie en de 
formulering van de aangenomen 
motie. 

Ik maak nog een opmerking over de 
uitvoering van de voorstellen. Er is 
een nota van wijziging van de regering, 
waarin wordt voorgesteld, het 
wetsontwerp één maand nadat het in 
de Staatscourant is verschenen, te 
laten ingaan. Moet ik daaruit opmaken 
dat de regering ook van mening is dat 
de overgangsregeling met een zelfde 
termijn verlengd zou moeten worden? 

Die overgangsregeling was toch 
juist nodig om enige tijd ruimte te 
geven, zowel om de inkomensconse-
quentieste spreiden als de uitvoerings-
organen in te laten spelen op het 
nieuwe systeem? Aangezien de wet 
later van kracht wordt, vind ik dat dus 
ook de overgangsregeling langer van 
kracht zou moet worden. Ik heb dat 
niet in de nota van wijziging gelezen. 
Is de regering dat dan ook niet van 
plan? 

De Sociale Verzekeringsraad maakt 
er in zijn advies melding van dat deze 
nog meer moeite zal hebben met het 
uitvoeren van deze maatregelen als 
de definitieve inhoud van de maatre-
gelen niet tijdig bekend is. Er wordt 
met zoveel woorden gezegd dat er 
geen uitvoeringstechnische proble-
men zullen zijn, onder het voorbehoud 
dat de definitieve inhoud van de 
maatregelen tijdig voor de geplande 
ingangsdatum van 1 juli 1984 bekend 
is. Dat is nu al niet meer het geval. 

Die geplande ingangsdatum is 
weliswaar enigszins verschoven, 
maar ik vraag de staatssecretaris wat 
hij een redelijke termijn acht voor de 
uitvoeringsorganen om op die nieuwe 
regeling te kunnen inspelen. Ik 
herhaal mijn wens dat dit in ieder 
geval een termijn van twee maanden 
zou moeten zijn tussen het definitief 
bekend worden van de voorstellen 
- je zou kunnen zeggen op het 
moment dat de stemmingen in deze 
Kamer hebben plaatsgevonden, en 
niet eerder - en de mogelijke ingangs-
datum van de wet, zodat de uitvoe-
ringsorganen tijd hebben om ook bij 
de ingewikkelde overgangsregeling 
die nu getroffen is, daarop voldoende 
te kunnen inspelen. 

Alles afwegend en overziend: het is 
duidelijk dat onze bezwaren tegen de 

inkomenstoets in de AAW groter zijn 
dan die tegen de aftopping van het 
bovenmatige ziektegeld. Dat laatste 
achten wij op dit moment niet 
opportuun. De uiteindelijk afweging 
van dit wetsontwerp - zeker nu het in 
één pakket zit - valt voor de PSP-f ractie 
negatief uit. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze bezwaren tegen 
het gehele 1-juli-pakket heb ik verleden 
week al uiteengezet. Ik heb toen 
genoemd de vermogenspositie van 
de fondsen, het vooruitlopen op de 
stelselherziening - althans bij een 
aantal onderdelen van het 1-juli-pak-
ket - het aanwezig zijn van ten minste 
een tijdelijk alternatief, de betalings-
operatie deel 2 van de sociale fondsen 
en de bedrijfsverenigingen. Die 
bezwaren gelden voor dit pakket ook. 
Wij vinden bovendien het onaanvaard-
baar dat het hier om één gecombineerd 
wetsontwerp gaat. 

De relatie tussen Ziektewet en 
AAW-maatregelen is alleen gelegen in 
het feit dat ze beide onderdeel 
uitmaken van de ombuigingstaakstel-
ling per 1 juli. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag zegt de 
regering dat het wellicht beter zou 
kunnen zijn om een ombuigingspakket 
dat op dezelfde datum ingaat in één 
wetsontwerp onder te brengen, dan 
wel afzonderlijke wetsvoorstellen in te 
dienen die zo nodig in samenhang 
kunnen worden behandeld. Dat 
laatste heeft verreweg onze voorkeur. 

Ik vind het een uitermate slechte 
zaak, wetsontwerpen die alleen 
financieel met elkaar samenhangen in 
één wetsontwerp onder te brengen. Ik 
moet er niet aan denken dat wij in 
december wellicht zes of zeven zaken 
in één wetsontwerp tegenkomen. Als 
dat wel de bedoeling is dan wil ik dat 
graag horen. 

Ik wil vooraf stellen dat de wijziging 
van de Ziektewet onze instemming 
heeft en de inkomenstoets in de AAW 
niet. Dat brengt ons dan in de proble-
men bij de uiteindelijke beoordeling 
van het voorliggende wetsontwerp. Ik 
heb een amendement ingediend om 
de AWW-maatregelen uit dit wets-
ontwerp te halen. Dat was wat ons 
betreft de meest logische consequen-
tie. De AAW-inkomenstoets kan 
eventueel op een ander tijdstip aan de 
orde komen. Op de bezwaren ertegen 
kom ik nog terug. 

Voor de ziektewetuitkering geldt het 
bezwaar van het vooruitlopen op de 
ziekengelduitkeringen niet. Premiehef-
fing is op zichzelf gerechtvaardigd. 

Wat ons betreft had dat ook eerder 
gekund. Wij hebben ons in het 
verleden uitgesproken voor verder-
gaande maatregelen met betrekking 
tot het ziekengeld. Als er bezuinigd 
moet worden en het ergens vandaan 
moet komen, weegt de onderhande-
lingsvrijheid zwaar, maar deze legt 
het uiteindelijk aftegen de ingrijpend-
heid van maatregelen die noodzakelijk 
zijn en waren als er geen ingrijpender 
maatregelen in de Ziektewet worden 
genomen. 

Over de premieheffing op zwanger-
schapsuitkering heb ik reeds opmerkin-
gen gemaakt. Uit het arrest van de 
Haarlemse arrondissementsrechtbank 
is gebleken - zoals in de reparatienota 
emancipatie, die morgen aan de orde 
is, is weergegeven - dat het kan 
voorkomen dat aan vrouwen die op 
de datum van indiensttreding bij de 
werkgever reeds zwanger waren een 
ziekteuitkering bij zwangerschap 
wordt geweigerd, aangezien het risico 
voorzienbaar was. Het risicofonds 
keert dus niet uit en derhalve leidt de 
werkgever schade omdat hij geen 
vervanger in dienst kan nemen. 

Indien een werkgever dan op grond 
van de zwangerschap een vrouw niet 
in dienst neemt, is dat volgens de 
rechtbank niet verwijtbaar omdat 
anders de continuïteit van de werk-
zaamheden in zijn bedrijf te veel in 
gevaar komt. Je zou zeggen dat dit 
een begrijpelijke redenering is, maar 
er zit natuurlijk wel een grondfout 
achter. De mogelijkheid dat de 
bedrijfsvereniging in zo'n geval een 
uitkering weigert, leidt tot een formele 
en financiële grond in de sociale 
zekerheid en vergroot de vaak al 
bestaande weigerachtigheid om 
zwangere vrouwen in dienst te 
nemen. Zwanger worden zou dan 
thuisblijven betekenen en dat staat 
ver af van de in de richtlijn beoogde 
gelijke behandeling. 

Er is daarom reden om iets aan de 
aan het licht gekomen onvolkomen-
heid - want dat is het naar mijn 
oordeel - te doen. Met nadruk vraag 
ik aan de staatssecretaris of hij daar 
inderdaad iets aan wil doen, hoe dat 
zou kunnen en op welke termijn. Ik 
vraag dit zo nadrukkelijk omdat er 
voor ons wel degelijk samenhang 
bestaat tussen die onvolkomenheid 
bij de zwangerschapsuitkeringen en 
de aanstelling en dit wetsontwerp wat 
betreft de premieheffing voor zwanger-
schapsgeld. Dit moet in het totaal 
worden bekeken. 

Over de Ziektewet wil ik nog het 
volgende zeggen. Wij hechten er toch 
aan dat formeel in de wet wordt 
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vastgelegd dat de Sociale Verzeke-
ringsraad gehoord wordt over 
eventuele nadere regelen op grond 
van artikel 29, lid 10 van de Ziektewet. 
Tijdsdruk is altijd een onvoldoende 
reden om daarvan af te zien. Ik heb 
daartoe een amendement ondertekend 
van mevrouw Ter Veld. Dat amende-
ment is overigens nog niet verschenen. 

Ik zal nu iets zeggen over de 
inkomenstoets in de AWW. De fractie 
van D'66 heeft principiële bezwaren. 
Zeker op termijn zouden de inkomens-
toetsen geëlimineerd moeten 
worden, in plaats van uitgebreid. 
Toeslagen - dat is omgekeerd aan 
hoe het nu is, namelijk korting -
zullen wellicht noodzakelijk blijken, 
omdat de maatschappelijk diversiteit 
en realiteit individualisering sec nu 
niet mogelijk, althans niet wenselijk 
doet zijn. 

In ieder geval hoort de discussie 
daarover thuis bij de stelselherziening, 
waarop het wetsontwerp hoe dan ook 
vooruitloopt, hetgeen het kabinet 
overigens zelf toegeeft. Er bestaat 
samenhang tussen de AAW-voorstel-
len en de voorgestelde gezinstoesla-
genregeling bij de stelselherziening. 
Juist de vraag in hoeverre rekening 
dient te worden gehouden met ander 
inkomen moet nog in discussie 
komen. Je kunt overigens ook 
discussiëren over de vraag of de 
gehele AAW wel overeenkomt met de 
derde EG-richtlijn. Mijn fractie vindt 
van niet. 

Als wij het erover eens zijn dat wij 
vooruitlopen op de stelselherziening, 
zou de CDA-fractie er wat aan gelegen 
moeten zijn om, waar het ditzelfde 
argument hanteerde voor een royaal 
gebaar vlak voor de verkiezingen aan 
WWV'ers, dit argument ook nu te 
hanteren, ook al leidt dat tot een 
voortzetting van de hoge AAW-uitke-
ring in gevallen die daar juist in 
CDA-ogen niet voor in aanmerking 
komen. In onze ogen moet de stelsel-
herziening leiden tot individualisering. 
Dat kan ook bij ons in bepaalde 
gevallen wel degelijk ertoe leiden dat 
mensen in individuele gevallen voor 
een lagere uitkering in aanmerking 
komen dan tot dusver, maar ook het 
omgekeerde vindt plaats. Waar 
mensen nu niet of maar beperkt voor 
uitkeringsrechten in aanmerking 
komen, komen ze dat straks wel of in 
grotere mate. 

Mede omdat het besparingsverlies 
bij het uitschuiven van deze operatie 
tot het moment van de stelselherzie-
ning op slechts 45 min. wordt geraamd 
en dit bedrag in het niet valt bij de 

meevallers in de sociale fondsen, is 
uitstel alleszins gerechtvaardigd en 
verantwoord, zodat erover beslist kan 
worden in het kader waarin het hoort, 
de stelselherziening sociale zekerheid. 

Een amendement dat ertoe strekt 
om de AAW-operatie uit te stellen tot 
1 januari heb ik niet ingediend, omdat 
het naar mijn gevoel dan zou beteke-
nen dat D'66 zich daar dan mee zou 
kunnen verenigen. Wij willen het op 
enig moment opnieuw bekijken. 
Vandaar mijn amendement om deze 
operatie maar uit het wetsontwerp te 
halen. 

In dit verband hoor je ook de 
opmerking dat het gaat om oude 
gevallen. Dat betekent dat alleen 
mannen door de maatregel worden 
getroffen, maar het gaat dan wel om 
mannen in een tweeverdiensituatie. 
De vrouw van die arbeidsongeschikte 
man zou immers kort geleden een 
baan kunnen hebben genomen en dat 
betekent dat de man gekort wordt, 
omdat immers haar inkomen getoetst 
moet worden voor de vaststelling van 
de hoogte van zijn uitkering. 

Dat voegt een nieuw feit toe aan het 
beeld dat langzamerhand ontstaat. 
Tweeverdieners worden benadeeld, 
alleenverdieners dus gespaard en 
bevoordeeld en daarmee in de 
richting van minder individualisering 
in plaats van meer. Dat beeld, maar 
ook de maatregelen waarop het 
berust, zou D'66 willen vermijden. 

Wat de uitvoering betreft, heb ik al 
privacy-problemen genoemd die zich 
voordoen bij überhaupt alle inkomens-
toetsen. Het kan voorkomen dat 
mensen, waarschijnlijk om redenen 
van privacy, oorspronkelijk gegevens 
niet wilden opgeven in het kader van 
de wet tweeverdieners en in de loop 
van dit jaar om een vervroegde 
teruggave vragen van loonbelasting. 
Op basis van de beslissing daarover 
zullen ze naar de bedrijfsvereniging 
gaan om opnieuw een hogere 
uitkering te krijgen. Privacy wordt dus 
opnieuw bestraft en daardoor belem-
merd. 

Bovendien blijft het verzoek aan de 
bedrijfsverenigingen in een aantal 
gevallen wellicht achterwege wegens 
onbekendheid. Daarom zou ten 
minste een goede voorlichting 
moeten worden gegeven en de tijd 
daarvoor is uiteraard nu te beperkt. 

Wat die uitvoeringsproblemen 
betreft, wil ik nog eens herhalen dat 
de aansluiting bij de nieuwe tariefgroep-
indeling in de belastingwetgeving 
mooi lijkt, maar toch tegen kan vallen, 
aangezien de evaluatie van de tweede 
fase van de tweeverdienerswetgeving 
nog niet voorhanden is. De Sociale 

Verzekeringsraad zegt dat de grond-
slagvaststelling op basis van de 
tariefgroepindeling in het algemeen 
haalbaar lijkt. Op 26 april 1984 schrijft 
de federatie van bedrijfsverenigingen 
aan de SVR dat nog niet bekend is in 
hoeveel gevallen de tariefgroep voor 
de loonbelasting niet bij de uitvoe-
ringsorganen bekend is. 

Ik wees al op het probleem dat 
mensen uit privacy-overwegingen het 
inkomen van de partner niet aan de 
werkgever opgaven. Ze moeten dat 
dan nu weer wel doen om een hogere 
uitkering te krijgen. Op dit punt 
voorzie ik wel degelijk uitvoeringspro-
blemen. De nota van wijziging geeft 
ruimte aan beide Kamers en vindt niet 
haar aanleiding in die uitvoeringspro-
blemen. 

Wel heeft de regering voortdurend 
begrip voor de extra belasting die de 
maatregelen voor de uitvoeringsorga-
nen met zich brengen. Ik merk daar bij 
dit wetontwerp, maar ook bij andere 
wetsontwerpen en maatregelen 
overigens nooit iets van, maar dit ter 
zijde. Iets moet pas ingaan ten minste 
twee maanden na publikatie in het 
Staatsblad. 

Over de inkomensgevolgen van 
die AAW-inkomenstoets wil ik het 
volgende opmerken. Over 1984 heeft 
de invoering van die inkomenstoets in 
de AAW een geïsoleerd effect van min 
7% koopkracht tot gevolg. Vraag 
voorop: is dat een effect op jaarbasis 
en moet het dus eigenlijk in 1985 nog 
eens met twee worden vermenigvul-
digd, of is het effect per 1 juli eigenlijk 
3,5% op jaarbasis, maar van 30 juni 
op 1 juli 7%? Graag krijg ik hierop een 
antwoord! 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag staat een aardig dispuut 
over de vraag of de inkomensgevolgen 
al of niet in samenhang met andere 
maatregelen dienen te worden 
beschouwd. Ik zou zeggen: beide. 
Geïsoleerd is het effect veel te hoog, 
zeker als het in één keer wordt 
doorgevoerd, helemaal als het effect 
14% (structureel) is, wat ik vermoed, 
maar gecumuleerd is het effect nog 
veel groter. 

Het is in de memorie van antwoord 
slechts met een beperkt aantal andere 
zaken gecumuleerd. Er zijn natuurlijk 
veel meer zaken aan de hand. Kijken 
wij dan naar dit beperkt gecumuleerd 
beeld dan blijkt dat alleenstaanden, 
zoals ik al vaker heb geconstateerd, 

. opnieuw meer dan evenredig de dupe 
worden van bezuinigingsmaatregelen, 
terwijl hun vroegere premielast gelijk 
was en zij ook overigens door allerlei 
maatregelen slechter af zijn. Dat is 
onaanvaardbaar. 
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Ik kom dan aan de eindafweging 
van de fractie van D'66. Als men van 
mening is dat er op dit moment een 
inkomenstoets zou kunnen worden 
ingevoerd, vooruitlopend op de 
stelselherziening (volgens ons is het 
niet wenselijk dit geïsoleerd te doen) 
dan nóg moet men afwegen of dit ook 
moet gebeuren. Deze afweging gaat 
tussen enerzijds de relatieve voordeel-
positie (of de relatieve nadeelpositie 
van de huidige gevallen) en anderzijds 
zowel de cumulatie als het zoveel 
mogelijk behouden van verworven 
rechten. Betrokkenen zijn in meerder-
heid zeer lang op de uitkering aange-
wezen. 

De fractie van D'66 vindt het 
jammer (en slecht) dat dit wetsvoorstel 
niet gesplitst is. Wij hebben dit wel 
gedaan in een amendement. Wij zijn 
vóór de premieheffing op de uitkerin-
gen krachtens de Ziektewet en zullen 
dus vóór die artikelen stemmen. Wij 
zijn tegen de inkomenstoets voor de 
AAW en wij zullen tegen die artikelen 
stemmen, tenzij de Kamer meegaat 
met de splitsing van het wetsvoorstel. 
Het laatste weegt wat ons betreft het 
zwaarst en dit brengt ons ertoe dat wij 
tegen het gehele wetsvoorstel zullen 
stemmen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! In algemene zin dient 
dit wetsvoorstel te worden bezien in 
samenhang met het op 7 mei jl. bij de 
Kamer ingediende wetsvoorstel tot 
verhoging van de korting op een 
aantal sociale-zekerheidsuitkeringen 
en tot wijziging van de overgangsre-
geling herziening minimum-dagloon-
bepalingen, een wetsvoorstel dat, 
geamendeerd, onlangs in deze Kamer 
de eindstreep haalde. 

Beide wetsvoorstellen vormen de 
componenten waaruit het 1 juli-pakket 
is samengesteld. De onderhavige 
component, te weten de maximering 
van de uitkeringen ingevolge de 
Ziektewet en de invoering van een 
inkomenstoets in de AAW voor 
uitkeringsgerechtigden wier arbeids-
ongeschiktheid is ingetreden vóór 1 
januari 1979, is qua samenstelling 
nogal aan kritiek onderhevig geweest, 
omdat deze zaken geen verband met 
elkaar hebben. Dit is een op zichzelf 
juiste redenering, hoewel naar de 
mening van de regering toch van een 
zekere relatie kan worden gesproken, 
in die zin namelijk dat beide voorstellen 
raakvlakken hebben met de ombui-
gingstaakstelling per 1 juli 1984. 

Zo bezien kan inderdaad alles op 
één hoop worden gegooid. Hoewel 
mijn fractie het in de huidige situatie 
kan billijken dat, gezien de samenhang, 
is afgezien van de indiening van deze 
voorstellen bij afzonderlijk wetsvoor-
stel, kan zij ten volle begrip opbrengen 
voor de ombuiging in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag, waar 
wordt opgemerkt dat, gezien de 
opmerkingen van de Kamer, de 
regering overweegt voortaan, hetzij 
met één wetsvoorstel voor een totaal 
pakket van samenhangende maatrege-
len te komen, hetzij afzonderlijke 
wetsvoorstellen in te dienen die, zo 
nodig, in samenhang kunnen worden 
behandeld. 

Als dit dan maar tijdig gebeurt! Dan 
zou in elk geval het uitbuiten van de 
tijd op korte termijn ook kunnen 
worden voorkomen, want, hoezeer 
mijn fractie ook doordrongen is van 
de noodzaak om in de sfeer van de 
overdrachtsuitgaven de nodige 
correcties aan te brengen, het moet 
ons wel van het hart dat, voordat 
relevante adviezen bekend zijn, in een 
zeer korte tijdsspanne ingrijpende 
beslissingen door de Kamer moeten 
worden genomen. 

Op een gegeven moment kan op de 
loyaliteit aan de naar het lijkt alles 
overheersende prioriteit van de 
terugdringing van het financieringste-
kort wel eens een te zware wissel 
worden getrokken. Neerwaartse 
bijstellingen doen doorgaans pijn 
voor degenen die het aangaan en 
daar mag in de zienswijze van mijn 
fractie dan toch wel een zeer zorgvul-
dige wijze van behandeling tegenover 
staan. Anders loopt men al snel in de 
val, in die zin dat het verwijt wordt 
gemaakt dat over hen en zonder hen 
wordt beslist. 

Ik wijs de regering met klem op 
deze misstelling. De zojuist gememo-
reerde tegemoetkoming wijst reeds in 
de richting van een positieve bijstel-
ling, maar zij kwam erg laat. Had de 
regering dit zelf niet bijtijds kunnen 
voorzien? Men kan wei wijzen op de 
mogelijkheid van amendering, maar 
daarmee is toch lang niet alles 
gezegd? Het komt mij voor dat de 
regering bovenal is gehouden aan 
een zorgvuldige wetgeving en dat de 
afwenteling op de Kamer van correc-
ties op voorgenomen maatregelen 
niet bij voorbaat dient te worden 
ingebouwd. Anders kan inderdaad het 
gevoelen worden versterkt dat hierbij 
sprake is van een badinerende 
benadering van het recht van amen-
dement. Ik wil graag dat de staatsse-
cretaris dit opheldert. 

Mijn fractie verheelt bepaald niet 
dat zij van oordeel is dat het besluit 
over de voorgestelde maximering van 
het ziekengeld al veel eerder had 
moeten worden genomen. Men wil 
dus het netto ziekengeld hooguit 
gelijk laten zijn aan het netto loon bij 
werken. Dit stuit bij ons op geen 
enkele tegenstand. Daarvoor hebben 
wij begrip. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt het maximeren van 
het ziekengeld een geheel andersoor-
tige maatregel genoemd dan het 
invoeren van premie over ziekengeld. 
Door het maximeren van het zieken-
geld wordt alleen voorkomen dat het 
netto ziekengeld meer bedraagt dan 
het netto loon c.q. de uitkering. Op 
zichzelf is dit weliswaar een juiste 
constatering, maar het is tevens een 
stap op de weg naar premieheffing 
over het ziekengeld, ondanks het feit 
dat het invoeren van premieheffing 
meer in het algemeen een relatief 
lager netto ziekengeld kan inhouden 
ten opzichte van het netto loon. 

Wat het niet stellen van nadere 
regelen betreft inzake de bovenwette-
lijke ziekengelduitkering is ook mijn 
fractie de mening toegedaan dat het 
verlenen van bovenwettelijk zieken-
geld een aangelegenheid is waarvoor 
de sociale partners de eerste verant-
woordelijkheid dragen. 

Na ampele overweging kan mijn 
fractie er zich in principe mee vereni-
gen om ook oude AAW-gevallen, dus 
van vóór 1 januari 1979, aan een 
nieuwe beoordeling te onderwerpen. 
Wij beseffen dat het ook hierbij om 
een pijnlijke ingreep gaat, waartoe 
niet dan om zwaarwichtige redenen 
kan en mag worden overgegaan. 
Onlangs heb ik hier meer in het 
algemeen de benadering van mijn 
fractie van het gehele 1-juli-pakket 
weergegeven. 

Over de onderhavige maatregel wil 
ik nog enkele nadere vragen stellen. 
De inkomenstoets in de AAW wordt 
uitgevoerd bij het ingaan van de 
uitkering. Daarna wordt dit elke drie 
jaar herhaald. Wijzigingen die zich 
intussen in voor betrokkene gunstige 
zin voordoen, leiden als regel pas tot 
herziening van de uitkering bij een 
hernieuwde inkomenstoets-AAW. In 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt opgemerkt, dat op 
dit moment de nieuwe gevallen de 
herziening evenzeer in hun portemon-
nee voelen. Kan een nadere toelichting 
worden gegeven op de uitspraak, dat 
het daarbij optredende inkomensver-
lies meestal aanzienlijker is dan het 
bedrag dat vanaf 1 juli door de 
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zogenaamde oude gevallen moet 
worden opgebracht? 

Over de premie-effecten wordt 
onder meer opgemerkt dat de hoogte 
van de WAO-premie in 1985 afhangt 
van meer factoren dan alleen de 
inkomenstoets-AAW. Gezien de 
volumeontwikkeling in de WAO en de 
te verwachten opbrengst van ombui-
gingen voor het fonds, lijkt een 
premiedaling zeer waarschijnlijk. 
Kunnen hierover nadere gegevens 
worden verstrekt, toegespitst op de 
stelling dat hiervan zowel werkgevers 
als werknemers voordelen zullen 
ondervinden? 

Wij behandelen nu een deel van het 
totale zogeheten 1-juli-pakket. In het 
debat over de andere component, een 
paar weken geleden, sprak ik de vrees 
uit dat het voor de sociale diensten en 
andere uitkeringsorganen moeilijk 
wordt of al is om het geheel op ti jd uit 
te voeren. 

Enkele colleges van B en W , bij 
voorbeeld dat van Amersfoort, 
hebben inmiddels doen weten 
daartoe voor hun deel niet bereid te 
zijn. Zij voeren daartoe twee argumen-
ten aan. Het istechnisch onuitvoerbaar 
op korte termijn en het zijn onbill i jke 
maatregelen. Dat laatste argument 
telt echter niet meer na besluitvorming 
in deze Kamer. Het eerste argument 
telt nog wel, dunkt mij. Ik vraag de 
staatssecretaris wat hij tegenover 
deze vorm van ongehoorzaamheid wil 
stellen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook mijn fractie wi l 
beginnen met de opmerking dat dit 
onderdeel van het 1 juli-pakket 
dezelfde bezwaren bij ons oproept als 
de onderdelen van het 1 juli-pakket 
die wi j al eerder hebben behandeld. 
Het lijkt mij belangrijk uit de vele 
argumenten die toen zijn gebruikt, het 
argument te lichten dat het financieel 
niet nodig is in verband met de 
positie van de sociale fondsen. Dit 
was eigenlijk één van de zwaarst 
wegende argumenten, ook bij de 
vorige bespreking van het 1 juli-pakket, 
om te zeggen dat dergelijke wetgeving 
nu eigenlijk geen doorgang moet 
vinden. 

Ik wil daarop nu niet verder ingaan, 
omdat dit al is gebeurd bij de vorige 
discussie. Ik wil op dit moment ingaan 
op de consequenties voor de wetge-
ving van de wijze waarop de sociale 
verzekeringswetgeving op dit moment 
wordt gewijzigd. Laat ik zeggen: de 
consequenties voor de wetgeving als 

geheel, doordat de sociale verzeke-
ringswetgeving steeds wordt getrak-
teerd op gelegenheidswetjes en 
bezuinigingsmaatregelen. Bij het 
doorlezen van de wetsontwerpen, bij 
de schriftelijke behandeling, krijg je 
het gevoel dat de guldentekens 
frappanter aanwezig zijn dan een 
motivatie voor de wijziging van de 
verschillende wetten. Dit geldt zowel 
voor de Ziektewet als voor de AAW. Ik 
denk dan ook dat deze kabinetsperiode 
niet de geschiedenis zal ingaan als het 
tijdperk van de schone wetgeving. 

Je kunt zeggen dat dit een mooie 
algemene beschouwing is en dat je 
daar niet zoveel aan hebt. Echter, een 
consequentie van wetgeving die in 
het parlement wordt gemaakt, is 
natuurlijk wel dat dit zijn werking zal 
hebben op de maatschappij. Ik wil 
dan ook een stapje verder denken dan 
de argumenten die in de Kamer 
worden gebruikt. Stel dat deze 
wetgeving werking krijgt. 

Wij hebben enige ervaring, dus wij 
grijpen dit argument niet uit de lucht. 
Je zou er dan niet aan moeten denken 
wat iedereen die ermee te maken 
krijgt, moet meemaken. De uitvoe-
ringsinstanties krijgen te maken met 
de vraag hoe per 1 juli aanstaande 
deze wetgeving, vooral de AAW-inko-
menstoets, moet worden doorge-
voerd. Eigenlijk kan dat niet. De 
staatssecretaris heeft dat ook aange-
geven. Hij heeft gezegd dat er wel een 
andere methode is om dat te doen. 
Men kan de werknemersformulieren 
daarvoor gebruiken. 

Met andere woorden: men gebruikt 
de belastingwetgeving om het toch te 
kunnen doen. Dat is op zichzelf al een 
noodgreep. Het is niet normaal dat 
een uitvoeringsinstantie in de sociale 
zekerheidswetgeving wordt verwezen 
naar methodes die worden gebruikt in 
de belastingwetgeving om zo snel 
mogelijk de wetgeving door te 
voeren. Dat is niet netjes. 

Het lijkt mij dat dit toch enige 
problemen kan geven. De methode in 
de belastingwetgeving is bovendien 
niet dezelfde als de methode in de 
sociale zekerheidswetgeving. Ik 
koppel daaraan dan meteen een vraag 
aan de staatssecretaris. Kan hij ook 
aangeven, als deze methode wordt 
gebruikt, of er toch niet verwarring 
kan optreden vanwege de verschillen-
de categorieën? 

Vervolgens kom ik bij de uitkerings-
gerechtigden zelf. Dat wordt voorna-
meiijk de AAW-er die opnieuw te 
maken krijgt met een korting.. Je kunt 
je al voorstellen dat de man of de 
vrouw die met een gekorte AAW-uit-

kering te maken krijgt, avondenlang 
aan het puzzelen is wat er precies is 
gebeurd. 

Dit zeg ik niet alleen over deze 
wetgeving. Wij hebben het al meege-
maakt per 1 januari j . l . Omdat al deze 
bepalingen niet erg doorzichtig zijn, 
zal een uitkeringsgerechtigde die slim 
is naar een sociaal raadsman of een 
advocaat gaan die vervolgens de 
tegenstrijdigheden in de wetgeving 
zal onderzoeken. Zo zal het gaan bij 
deze gelegenheidswetgeving, die 
door advocaten en rechters zal 
worden getoetst aan de grondbegin-
selen van het Nederlands recht, aan 
de beginselen die ten grondslag 
liggen aan onze sociale zekerheidswet-
geving. Daarbij zal men moeten 
toetsen aan, om te beginnen, het 
beginsel van de rechtszekerheid. 

Ook de sociale zekerheidswetgeving 
moet daaraan voldoen. Dat betekent 
dat een werkloze of een arbeidsonge-
schikte niet op een willekeurig 
moment mag worden geconfronteerd 
met een wijziging van zijn uitkering 
op grond van andere, namelijk 
budgettaire, argumenten dan die 
welke voortvloeien uit de sociale 
zekerheid zelf. In de wetgeving die wi j 
nu bespreken, is geen sprake van 
rechtszekerheid. Ik kom daar nog op 
terug. 

Vervolgens zal men deze wetgeving 
moeten toetsen aan het beginsel van 
de opgewekte verwachtingen. 
Wanneer iemand verzekerd is voor 
een bepaalde uitkering, zijn daarmee 
verwachtingen gewekt op grond 
waarvan mannen en vrouwen, 
alleenstaande of kostwinner, hun 
leven inrichten. 

Niemand zal een huis huren in de 
verwachting dat zijn of haar inkomen 
een jaar later zo sterk zal zijn gedaald 
dat hij of zij de huur niet meer zal 
kunnen betalen. Tegenwoordig zullen 
vele mensen wel iets voorzichtiger 
zijn omdat men niet weet wat er kan 
gebeuren. Op zichzelf heeft dat 
natuurlijk consequenties. Er zijn 
verwachtingen gewekt waarmee 
regering en Kamer te maken hebben. 

Daarnaast zal men de wetgeving 
moeten toetsen aan het beginsel van 
de verkregen rechten. In het geval van 
de AAW bestaan die rechten sinds 
1976, nu acht jaar geleden. Dat is ook 
niet onbelangrijk. 

Een heel belangrijk beginsel 
waaraan de sociale verzekeringswet-
geving en dus ook deze wetgeving zal 
moeten worden getoetst is ten slotte 
het beginsel dat wetgeving logisch en 
doorzichtig in elkaar dient te zitten. 

Tweede Kamer 
20 juni 1984 

Ziektewet/Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet 5305 



Brouwer 

Op dit moment is de logica in de 
sociale zekerheidswetgeving ver te 
zoeken. 

Daar komt nog bij dat de gelegen-
heidswetgeving die wij nu voor onze 
neus hebben en die wij ook al eerder 
hebben behandeld steeds meer 
strijdig lijkt te zijn met althans de 
discussie over de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid waarin 
die logica ook vorm zal moeten 
krijgen. 

Hieruit blijkt al dat wij niet alleen 
bezwaar maken tegen een korting op 
de uitkeringen. Wij waarschuwen 
voor wetgeving die eigenlijk niet is 
gebaseerd op overwegingen, voort-
vloeiend uit de sociale zekerheid zelf 
maar op andere overwegingen, 
wetgeving die daardoor een chaotisch 
karakter krijgt. Nu kan men zeggen 
dat de regering chaotisch te werk kan 
gaan bij het voorleggen van wetsvoor-
stellen aan de Kamer, en dat zij na te 
hebben vastgesteld dat er moet 
worden gekort op de sociale zekerheid 
de argumenten daarbij kan verzinnen. 
Zo is het in dit geval inderdaad 
gegaan. 

Wanneer dat gebeurt, moet de Raad 
van State, gevolgd door de Kamer, 
daarover een oordeel vellen. De Raad 
van State is overigens erg kritisch in 
dezen. In de afgelopen jaren is 
gebleken dat zeker t.a.v. de sociale 
zekerheidswetgeving een degelijk 
werkend, controlerend parlement 
tegenover de regering moet staan. De 
regering hanteert voor wijzigingen in 
de sociale zekerheidswetgeving 
vooral budgetaire argumenten. Dat 
legt een extra-verantwoordelijkheid 
bij de Kamer om andere argumenten 
daartegenin te brengen. Enkele van 
die argumenten heb ik al genoemd. 

Het parlement mag zich in deze 
situatie dus niet laten opjagen met het 
argument dat per 1 juli aanstaande 
bedoelde sociale-zekerheidswetgeving 
moet worden doorgevoerd. Men zou 
dan immers met name het budgettaire 
argument volgen. 

De Kamer moet er allereerst voor 
zorgen dat er een verantwoorde 
wetgeving komt. Dat moet voorop-
staan. Dat houdt echter in dat de 
Kamer zich niet uitsluitend mag laten 
leiden door financiële redenen voor 
een bepaalde wetgeving. Zij mag zich 
ook niet laten leiden door coalitiebe-
langen of door het feit dat de regerings-
coalitie in stand moet worden gehou-
den. Dat laatste speelt ongetwijfeld 
voor de fracties van het CDA en de 
VVD. 

Door zich door dergelijke belangen 
te laten leiden, zal in Nederland op 
overantwoorde wijze wetgeving tot 
stand komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb een 
enigszins lange inleiding gehouden. 
Deze inleiding was echter noodzakelijk 
bij deze discussie. Door de beoogde 
wijziging van de sociale-zekerheids-
wetgeving worden namelijk de 
rechtszekerheid, de doorzichtigheid 
en de individuele rechten geschaad. 
Bij dit wetsontwerp zijn twee geheel 
verschillende onderwerpen onderge-
bracht. Wetstechnisch is dat helemaal 
niet fraai. Het is ons opgevallen dat 
ten aanzien van dit wetsontwerp de 
regeringsfracties zich niet bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheid voor 
het tot stand komen van een verant-
woorde wetgeving. Men maakt zich 
vooral druk over de snelheid waarmee 
de wetgeving tot stand moet komen. 
Verder maakt men zich druk over de 
vraag of de wijzigingen door te 
voeren zijn en of zij fraudegevoelig 
zijn. In dat opzicht worden allerlei 
argumenten naar voren gebracht. 
Noch van de kant van de VVD noch 
van de kant van het CDA heb ik 
iemand horen spreken over het 
algemene belang, namelijk om tot 
verantwoorde wetgeving komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom weer 
terug bij het wetsontwerp dat voor 
ons ligt. Onze conclusie is dat de 
sociale-zekerheidswetgeving op dit 
moment ontdaan wordt van haar 
zekerheden. Het lijkt op vrij schieten 
op de een of op de andere groep. Nu 
eens pakt men de ene groep en dan 
weer de andere groep. Er is bij 
voorbeeld eerst gesproken over de 
niet-kostwinners, over de daling van 
de minimumdaglonen. Wij hebben 
voorts over de 3%-korting gesproken. 

Bij deze discussies wordt vaak het 
argument gehanteerd dat wanneer je 
voor de ene groep een verslechtering 
aanbrengt, de andere groep bevoor-
deeld wordt. Dat argument is nu ook 
weer naar voren gebracht. Ik noem 
dat echter een gelegenheidsargument. 

Het is hetzelfde als men iemand uit 
een huis zet en vervolgens zegt dat 
het onrechtvaardig is dat andere 
mensen nog in hun huis mogen 
wonen. Een dergelijke argumentatie 
gebruikt de staatssecretaris nu ook. 
Nu kan men natuurlijk altijd met 
dergelijke argumenten komen, maar 
daar zit geen lijn in. Er is ook geen 
rem aanwezig, zodat op een bepaald 
moment de verslechteringen ophou-
den. De verslechtering die bij de ene 
groep is ingezet, wordt bij de andere 
groepen voortgezet. Het argument is 

iedere keer dat anderen geen voor-
deeltjes mogen behalen. 

Ik heb reeds gezegd dat het niet 
fraai is twee onderwerpen in één 
wetsontwerp te behandelen. Nu is dit 
niet alleen minder fraai, maar het kan 
ook tot gevolg hebben dat het 
wetsontwerp in de praktijk erg slecht 
werkt. Uit de memorie van toelichting 
en uit de schriftelijke voorbereiding 
blijkt ook dat de argumenten voor de 
verschillende maatregelen door elkaar 
lopen. 

Wat het ziekengeld betreft, kan het 
natuurlijk redelijk zijn dat iemand die 
een ziekengelduitkering heeft niet 
meer krijgt dan 100% van het netto-
loon. Het kan zijn, dat als men ziek is 
men niet meer inkomen behoeft te 
hebben dan wanneer men normaal 
werkt. 

Men kan natuurlijk ook vanuit een 
ander gezichtspunt redeneren. 
Iemand die ziek is, heeft meer kosten, 
dus het zou niet eens zo gek zijn als hij 
dan ook wat meer krijgt dan hij 
normaal verdient. 

Die uitkering van meer dan 100% 
van het netto loon is naar onze 
mening vooral een gevolg van 
premieverschuivingen en van premie-
verhogingen. Wij krijgen de indruk dat 
in het recente verleden vooral de 
werkgevers te veel ziekengeld uitge-
keerd hebben gekregen omdat zij 
volgens de meeste CAO's maar 100% 
van het netto loon behoefden uit te 
keren. Ik hoor graag van de staatsse-
cretaris of ik dit juist zie. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen dat 
die vraag al in de stukken is beant-
woord. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Voor mijn 
gevoel nog niet duidelijk genoeg! 

Staatssecretaris De Graaf: Er staat 100 
min. en 10 min. Die 10 min. is voor de 
werkgevers. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is 
nadat deze maatregel in werking zal 
zijn getreden. Mijn vraag is echter 
gericht op de achterliggende periode. 
Is het inderdaad waar dat werkgevers 
in de achterliggende periode te veel 
uitgekeerd hebben gekregen en dat 
het extra ziektegeld dus is blijven 
zitten bij de werkgevers? Is dat een 
juiste conclusie? 

Staatssecretaris De Graaf: In dezelfde 
verhouding als voor de toekomst 
geldt! 

Mevrouw Brouwer (CPN): U zegt dus 
dat het ongeveer klopt. 

Staatssecretaris De Graaf: In dezelfde 
verhouding ongeveer. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Wat de 
wijziging van de AAW betreft, is het 
voorliggend onderdeel van het 
wetsontwerp met betrekking tot de 
AAW een soort restantpost van de 
'ontmanteling' van de AAW en de 
WAO. Die is al ingezet bij de afschaffing 
van het minimumdagloon WAO voor 
niet kostwinners. Ons bezwaar is dat 
de afschaffing van het minimumdag-
loon voor niet kostwinners nu als een 
vaststaand gegeven lijkt te worden 
beschouwd. 

Uit de stukken blijkt het over te 
komen alsof het een vaststaand 
gegeven is dat alleen recht hebben op 
bescherming van het minimumdag-
loon op basis van 100% degenen die 
gezinslasten dragen. Daarmee kom ik 
terug op een discussie die wij bij de 
3%-korting hebben gehad. Ik krijg nog 
steeds de indruk dat de staatssecretaris 
van mening is dat deze discussie nu 
als afgedaan wordt beschouwd; met 
andere woorden, dat de doorvoering 
van het afschaffen van de minimum-
dagloonbepalingen voor niet kostwin-
ners hier niet meer ter discussie staat. 

Het lijkt wel of de staatssecretaris 
zegt: dat systeem hebben wij inge-
voerd en nu gaan wij dat doorzetten 
naar de andere groepen, dan is die 
fase van de stelselherziening afgerond. 
Ik kom net als de vorige keer weer 
terug op die discussie, omdat ik uit de 
schriftelijke behandeling die indruk 
heel sterk krijg. Dat zou in strijd zijn 
met de opvatting van de staatssecre-
taris dat de discussie over de stelsel-
herziening alle ruimte moet krijgen. 
Nogmaals, het lijkt erop dat dat niet 
het geval is. 

Vanaf 1979 is in de AAW een 
inkomenstoets ingebouwd. Dat wil 
zeggen dat als iemand een AAW-uit-
kering krijgt er ook wordt gekeken 
naar het inkomen van de partner. Ik 
herinner eraan dat deze toets vanaf 
het begin onder kritiek heeft gestaan 
en wel om twee redenen. Ten eerste 
uiteen oogpunt van gelijkberechtiging. 
In 1979 is al gezegd dat de meeste 
vrouwen lagere inkomsten en een 
slechtere rechtspositie hebben. Een 
inkomenstoets in de AAW zou dus 
meestal ten nadele werken van de 
gehuwde vrouwen. Een gehuwde 
vrouw die een AAWuitkering heeft 
houdt daarvan veel minder over als 
de man ook een inkomen heeft. Haar 
uitkering wordt gekort. 

Ook in sociaal opzicht heeft die 
toets kritiek ondervonden. Het gaat 
om de vraag over welke groepen wij 
het nu hebben. Wie hebben een 
AAW-uitkering? Dat zijn vrouwen met 

een arbeidsverleden dat geen werkne-
mersverleden is; dat zijn kleine 
zelfstandigen. Kortom, het zijn 
groepen in de Nederlandse samenle-
ving die niet de sterkste positie 
hebben ten opzichte van de sociale 
verzekeringswetgeving. Zij hebben 
geen werknemersverleden en dus 
geen recht op geïndividualiseerde 
WAO. 

Het zijn ook vaak mensen die 
samen, man en vrouw, in een bedrijfje 
heel hard hebben gewerkt, arbeidson-
geschikt zijn geworden en dus samen 
recht kunnen krijgen op een AAW-uit-
kering. Door die inkomenstoets 
krijgen die mensen als zij gezamenlijk 
een uitkering hebben een veel lager 
inkomen dan wanneer zij gezamenlijk 
werken. 

Arbeidsongeschiktheid kan met 
andere woorden voor die groepen 
veel grotere consequenties hebben 
dan voor werknemers die arbeidson-
geschikt worden. 

Staatssecretaris De Graaf: Wat is de 
relatie hiervan met het nu aan de orde 
zijnde voorstel? U heeft het nu over 
twee zelfstandigen die beiden arbeids-
ongeschikt zijn en te zamen een volle 
AAW-uitkering krijgen. Die worden 
door dit voorstel toch niet getroffen? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb het 
nu over de inkomenstoets en de 
effecten die doorwerken op de 
uitkeringen. De inkomenstoets zit niet 
in de WAO-uitkering, maar wel in de 
AAW-uitkering. Mensen die in een 
AAW-uitkering terechtkomen en niet 
in de WAO-uitkering, hebben daardoor 
veel meer te maken met de gevolgen 
van het denken in leefeenheden, in 
gezinseenheden. Dat wil zeggen dat 
hun inkomen ook naar beneden gaat 
als er een inkomenstoets wordt 
ingebouwd. 

Degenen die een AAW-uitkering 
hebben, verkeren in Nederland niet in 
de sterkste positie met betrekking tot 
de sociale-verzekeringswetgeving. In 
het nu aan de orde zijnde voorstel 
wordt de inkomenstoets, die aan 
hevige kritiek blootstond, ook uitge-
breid naar andere groepen. 

Nu gaat het om de oude gevallen 
van voor 1979. Indertijd is gezegd: wij 
laten de inkomenstoets niet gelden 
voor de oude gevallen van voor 1979, 
wij laten die gevallen ongemoeid, 
want dat zijn verworven rechten. Dat 
is in 1979 gezegd. Nu vijf jaar later 
wordt er over die mensen die al 
jarenlang deze verworven rechten 
hebben, gezegd: nee, nu gaan wij ze 
toch alsnog aanpakken. Eén van de 
zaken die hier ter discussie staan, is 

de vraag: hoe gaan wij om met 
verworven rechten? Die verworven 
rechten worden nu alsnog op de 
helling gezet. 

Ik heb al even gesproken over de 
grote mate van rechtsonzekerheid die 
ontstaat door dergelijke wetgeving. Ik 
noem nu ook een aantal verschillende 
motiveringen, zoals geuit in de 
schriftelijke behandeling. Budgettaire 
overwegingen waren een reden voor 
deze wetgeving. Er moet door 
iedereen worden ingeleverd, ook een 
reden voor deze wetgeving. Het 
voordeeleffect, dat de oude gevallen 
meer voordelen hebben dan de 
nieuwe. Het sociaal minimum van 
100% is te hoog voor niet-kostwinners. 
Dat zijn motieven die nog steeds ter 
discussie staan. 

Er is met andere woorden geen 
echte rechtsgrond voor deze wetge-
ving op grond waarvan echt kan 
worden gezegd: het is redelijk dat deze 
wetten worden veranderd. Ik heb in 
het begin al gezegd, dat een echte 
rechtsgrond voor mij een criterium 
blijft voor verantwoorde wetgeving. 
Daaraan voldoet de aan de orde 
zijnde wijziging niet. 

Ten slotte kom ik te spreken over de 
derde EG-richtlijn. In de sociale 
wetgeving is de laatste tijd een 
wijziging aangebracht die naar onze 
mening een extra vorm van discrimi-
natie voor vrouwen betekent. Ik 
verwijs naar het wegvallen van de 
minimumdagloon-bepalingen in de 
WAO. Inmiddels is door twee vrouwen 
een klacht ingediend bij de Europese 
Commissie in Brussel naar aanleiding 
van het wegvallen van die bepalingen 
voor niet-kostwinners. Nederland 
moet volgens de derde EG-richtlijn 
bepalingen in de sociale-zekerheids-
wetgeving wijzigen, opheffen of 
aanpassen, althans als die bepalingen 
vormen inhouden van discriminatie 
direct of indirect. 

Het is duidelijk dat Nederland in elk 
geval geen nieuwe bepalingen mag 
invoeren die door verwijzing naar de 
echtelijke staat of de gezinssituatie 
indirect vrouwen discrimineren. Naar 
onze mening - ik verwijs ook naar een 
artikel van de heer Vredeling d.d. 12 
mei in de Volkskrant, waarin hij ook 
dat standpunt huldigt - is het wegval-
len van de minimumdagloon-bepalin-
gen een verslechtering die in strijd is 
met de derde EG-richtlijn. Dat geldt 
ook voor de thans voorgestelde 
wijziging in de AAW. Oude groepen 
krijgen daardoor namelijk ook te 
maken met de inkomenstoets, terwijl 
dat daarvoor niet het geval was. 

Nu heeft de Europese Commissie 
de klacht van de twee vrouwen, 
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Brouwer 
waarover ik zojuist sprak, ontvankelijk 
verklaard. Dat wil zeggen dat er 
verder een procedure wordt gevolgd. 
Dit is mijn informatie. Mijn vraag is 
wat het commentaar van de staatsse-
cretaris is op de klacht bij de Europese 
Commissie. Heeft de procedure die 
gestart is naar zijn mening consequem 
ties voor de wetgeving waar wij het 
nu over hebben? 

Is hij bereid ons in te lichten over 
zijn standpunt, als hij dit gegeven 
heeft aan de Europese Commissie 
naar aanleiding van deze klacht? Hoe 
denkt hij over destelling dat Nederland 
geen nieuwe wetgeving mag invoeren 
die een verslechtering betekent in de 
positie van vrouwen, dat wil zeggen 
die een nieuwe indirecte discriminatie 
inbouwt? Dit is naar onze mening ook 
met deze wetgeving het geval. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak allereerst enkele 
inleidende opmerkingen. Het voorlig-
gende wetsontwerp bevat twee 
volstrekt verschillende voorstellen. 
Inhoudelijk is er ook geen enkele 
samenhang. Ik kom hier nog op terug. 
Er is slechts een budgettaire relatie. 
Beide voorstellen behoren namelijk 
tot het zogenaamde 1-juli-pakket. 

De macro-economische context 
waarin de VVD de ombuigingen in het 
kader van het 1-juli-pakket en dus ook 
van deze twee bezuinigingsmaatrege-
len ziet, is reeds 14 dagen terug 
uitvoerig aan de orde geweest. Dit is 
echter ook het geval geweest bij 
andere gelegenheden, zoals bij de 
algemene beschouwingen bij de 
begroting voor 1984. Een herhaling 
van deze betogen lijkt niet zinvol. 
Onze visie en onze argumenten zijn 
bekend. 

Het oorspronkelijke 1-juli-pakket is 
mede op aandrang van de VVD 
aanmerkelijk verzacht. Ten einde toch 
de ombuigingstaakstelling te kunnen 
realiseren, heeft de regering alternatie-
ve maatregelen voorgesteld. Twee 
daarvan zijn aangereikt door de 
sociale partners, namelijk de zoge-
naamde pijplijnverkorting die hier 
twee weken terug uitvoerig besproken 
is en de maximering van het ziekengeld 
tot 100% netto, anders gezegd het 
aftoppen van het bovenmatige 
ziekengeld. 

Vervolgens heeft het kabinet daar 
nog een eigen voorstel aan toege-
voegd, namelijk de uitbreiding van de 
AAW-inkomenstoets tot degenen die 
reeds voor 1 januari 1979AAW-gerech-
tigd waren en op wie de AAW-inko-

menstoets nog niet van toepassing 
was. 

Anders dan de pijplijnverkorting 
leiden de twee laatstgenoemde 
maatregelen tot structurele ombuigin-
gen, namelijk 110 miljoen respectieve-
lijk 175 miljoen. Nu vermeldt de 
memorie van toelichting bij wets-
ontwerp 18 354 dat dit leidt tot een 
overloop van 185 miljoen welke mede 
betrokken kan worden bij de ombui-
gingstaakstelling van 1985. Deze dient 
volgens die memorie van toelichting 
echter ook verminderd te worden met 
15 miljoen, zijnde het besparingsver-
lies als gevolg van de vertraging in de 
fasering afbouw minimum-dagloon. 

Inmiddels moet ook nog in minde-
ring worden gebracht de aangenomen 
WAO-motie van de VVD ter waarde 
van 150 miljoen. Gelet op recente 
uitlatingen van minister Ruding lijkt 
het nuttig dit nog eens heel duidelijk 
te zeggen. De overloop naar 1985 is 
dus niet 185 miljoen, doch slechts 10 
miljoen. Op meer moet de minister 
van Financiën dan ook niet rekenen. 

Ik zeg dit tevens in de richting van 
de staatssecretaris die tot mijn 
verbazing op een vraag van de 
PSP-fractie in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag deze motie 
prematuur noemt en zegt dat hij niet 
vooruit wil lopen op de besprekingen 
binnen het kabinet over de ombuigin-
gen voor 1985. Deze met grote 
meerderheid in de Kamer aangenomen 
WAO-motie dient zonder meer te 
worden uitgevoerd. Het is een politiek 
gegeven. Het lijkt daarom verstandig 
dat ook deze staatssecretaris van dat 
realisme uitgaat. 

De maximering van het ziekengeld 
en de uitbreiding van de AAW-inko-
menstoets zijn twee volstrekt verschil-
lende wetsvoorstellen die inhoudelijk 
geen enkele samenhang vertonen, 
maar die desalniettemin in één 
wetsontwerp zijn neergelegd. Dit 
komt helaas steeds vaker voor. Ook 
anderen hebben daarop gewezen. 
Wetstechnisch is dit naar mijn oordeel 
verwerpelijk. Ter verdediging wijst de 
staatssecretaris in de memorie van 
antwoord naar de budgettaire samen-
hang. Ik vind dit een gelegenheidsar-
gument dat ook geen hout snijdt. 
Bovendien wijst hij daarbij op het 
recht van amendement van de Kamer. 

Dit geeft geen pas en is bovendien 
onjuist en wel om twee redenen. Voor 
de splitsing is mijns inziens niet alleen 
het recht van amendement nodig, 
maar ook het recht van initiatief. 
Daarvoor geldt dan dezelfde vertraging 
die in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt geconstateerd voor 

het geval het kabinet alsnog gesplitst 
zou hebben. Bovendien heeft de 
Eerste Kamer het recht van amende-
ment niet. 

Indien de Eerste Kamer onoverkome-
lijke bezwaren zou hebben tegen één 
van de twee voorgestelde wetswijzi-
gingen, kan de Eerste Kamer niet 
anders dan het gehele wetsontwerp 
verwerpen. Dat mag nooit worden 
uitgesloten en op voorhand is dat ook 
niet ondenkbaar gelet op bij voorbeeld 
de kritische kanttekeningen die de 
Raad van State maakt ten aanzien van 
de privacyproblematiek die verbon-
den is aan het voorstel met betrekking 
tot de AAW-inkomenstoets. Het is 
namelijk niet uitgesloten dat op dit 
punt in dit Huis anders wordt gedacht 
dan aan de overzijde. 

Mijn conclusie is dat het doen van 
geheel verschillende wetswijzigingen 
in één wetsontwerp in het vervolg 
achterwege dient te blijven. Hiermee 
reageer ik dan tevens op de keuzemo-
gelijkheid die op pagina 1 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
aan ons wordt voorgehouden. Mijns 
inziens is er dus geen keuze, maar het 
heeft mij wel deugd gedaan dat de 
regering de kritiek vanuit de Kamer op 
deze slechte wetstechniek ter harte 
neemt. Ik deel echter niet de mening 
van mevrouw Brouwer dat hier sprake 
zou zijn van onzorgvuldige wetgeving. 
Het is slechte wetstechmiek, maar 
heeft niet te maken met onzorgvuldige 
wetgeving. 

Ik kom nu toe aan de wijziging van 
de Ziektewet, de maximering van het 
ziekengeld tot 100% netto. Reeds in 
het voorlopig verslag hebben wij te 
kennen gegeven dat dit voorstel door 
ons in navolging van de sociale 
partners positief wordt beoordeeld. 
Een Ziektewet die kan leiden tot meer 
dan 100% uitkering, dus tot een 
bonus op ziekte, is zelf ziek en in ieder 
geval ongezond. Het gaat hierbij 
namelijk niet om een simpele systeem-
fout, maar het gaat om een bovenmatig 
ziekengeld, dat wil zeggen om meer 
ziekengeld dan er aan nettoloon wordt 
gederfd. 

Zoals in het voorlopig verslag door ons 
reeds is opgemerkt is Nederland 
waarschijnlijk het enige land ter 
wereld waar dit verschijnsel voorkomt. 
Zo'n verschijnsel is volstrekt in strijd 
met de verzekeringsgedachte. Om 
deze reden steunt de VVD-fractie dan 
ook het voorstel om het bovenmatige 
ziekengeld te elimineren. Ook los van 
het 1-juli-pakket zouden wij een 
dergelijk voorstel gesteund hebben. 

Reeds eerder en bij verschillende 
gelegenheden heeft de VVD kenbaar 
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gemaakt dat ons ziekengeld te hoog 
is. Het is in een aantal gevallen zelfs 
een bonus op ziekteverzuim, je wordt 
er beter van, maar dan in de verkeerde 
betekenis van het woord. Dus is onze 
Ziektewet ongezond, want een 
gezonde Ziektewet kent natuurlijke 
evenwichten en bevat prikkels om 
weer snel aan de slag te gaan. 

Zoals gezegd, gaat het niet om een 
simpele systeemfout, zelfs niet alleen 
om een ongezonde Ziektewet als 
symptoom, maar vooral om de 
achterliggende ongezonde oorzaak: 
de ontwrichting in de netto-bruto-loon-
verhouding, waardoor 80% bruto 
100% netto en zelfs meer kan worden. 
Ik verwijs op dit punt naar de beschou-
wing in het rapport van de SVR. 

Het kabinetsbeleid is naar ons 
oordeel dan ook terecht gericht op het 
aanpakken van deze ongezonde 
oorzaak. Het gaat daarbij dus niet om 
bezuinigen om het bezuinigen, maar 
om het zodanig ombuigen dat de 
torenhoge lastendruk tot verantwoor-
de proporties wordt teruggebracht 
met als doel het bewerkstelligen van 
een betere en gezondere bruto-netto-
loonsverhouding. 

Er is nog een tweede reden waarom 
de VVD-fractie dit ziektewetvoorstel 
steunt. Kijken wij naar de offers die 
van langdurig uitkeringsgerechtigden 
gevraagd worden, dan is het aftoppen 
van het bovenmatig ziekengeld het 
minste wat gedaan dient te worden. 
Ook de PvdA vindt het voorstel tegen 
deze achtergrond niet onredelijk. 

De VVD vindt echter dat de regering 
het bij dit voorstel niet moet laten. 
Reeds tijdens de UCVsocialezekerheid 
in begin 1983 heb ik de staatssecretaris 
gevraagd wanneer het debat over het 
ziektewetvoorstel van de toenmalige 
minister Den Uyl en de toenmalige 
staatssecretaris Dales, dat in april 
1982 werd opgeschort, weer kon 
worden hervat. De staatssecretaris 
kon of wilde toen op deze vraag niet 
antwoorden. 

Bij de behandeling van de 1-juli-kor-
tingswet heeft hij die vraag wel 
beantwoord. In de memorie van 
antwoord bij dit wetsontwerp heeft hij 
dat nog eens bevestigd. Wij danken 
hem daarvoor. Bij de begroting 1985 
zal de regering op het punt van de 
Ziektewet met concrete en substantiële 
voorstellen komen. De VVD acht dat 
een juist voornemen. Het is een 
kwestie van rechtvaardigheid ten 
opzichte van de kortingen op de 
langlopende uitkeringen. 

De staatssecretaris zegt in de 
memorie van antwoord dat hij op dat 

voornemen niet vooruit wil lopen. Hij 
noemt echter wel de voor de hand 
liggende mogelijkheden, zoals 
premieheffing en/of verlaging van het 
uitkeringsniveau. Deze mededeling no-
digt natuurlijk uit om daarover 
eveneens op voorhand iets te zeggen. 
Reeds eerder, namelijk tijdens het 
debat in april 1982, maar ook recente-
lijk in de VVD-nota over de sociale 
zekerheid, hebben wij ons uitgespro-
ken zowel voor premieheffing over 
het ziekengeld als voor verlaging van 
het uitkeringspercentage. 

Daarbij geldt echter voor ons ook 
een heel duidelijke randvoorwaarde, 
namelijk dat dit niet mag leiden tot 
lastenverzwaring voor de ondernemin-
gen. Het mag niet zo zijn, dat de 
rekening op de werkgevers wordt 
afgewenteld. Het kabinet zal derhalve 
niet om de problematiek van de 
bovenwettelijke uitkeringen heen 
kunnen. Er zal hoe dan ook voor dit 
probleem een adequate oplossing 
moeten komen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De heer 
Nijhuis zegt: hoe dan ook. Betekent 
dit dat de VVD hiermee aankondigt 
dat zij, wanneer de regering niets doet 
in dat geval, zal komen met een 
initiatief-wetsvoorstel voor een 
loonmaatregel of een ingreep in de 
ca.o.'s? 

De heer Nijhuis (VVD): Ik vind die 
vraag wat ver gaan. Ik heb gerefereerd 
aan het kabinetsvoornemen. Ik mag 
aannemen dat het kabinet dat voorne-
men niet zomaar heeft vermeld in de 
memorie van antwoord en dat het dat 
voornemen ook daadwerkelijk zal 
invullen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Er werd 
gezegd: hoe dan ook. Welnu, ik houd van 
helderheid. De VVD zegt dat ook altijd. 
Ik herhaal dus mijn vraag. Betekent dit 
dat de VVD hier, terwijl de ILO-conven-
tie op dit moment spreekt over de 
loonmaatregel in Nederland, een 
loonmaatregel bepleit? 

De heer Nijhuis (VVD): Geen loonmaat-
regel. Ik heb alleen betoogd dat 
wanneer het kabinet op een gegeven 
moment komt met een voorstel ten 
aanzien van de Ziektewet, men dan 
niet heen kan om de problematiek van 
de bovenwettelijke uitkeringen. Als 
mevrouw Ter Veld valt over de term 
'hoe dan ook', dan mag wat dat betreft 
die term best uit de Handelingen 
worden geschrapt, want daar val ik niet 
over. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij komen 
hier absoluut op terug, hoe dan ook 

De heer Nijhuis (VVD): Zonder meer. 
Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 

de Ziektewet ga ik nog in op enkele 
punten. Allereerst merk ik iets op over 
de werklozen in de Ziektewet, de 
WW'ers. Het is dan de vraag of na 
aanvaarding van dit wetsvoorstel het 
nog zinvol is om werklozen, de 
WW'ers, die ziek worden in de 
Ziektewet op te nemen. De betrokke-
nen worden er immers qua uitkering 
niet wijzer van, terwijl er wel forse 
administratiekosten in de uitvoerings-
sfeer zijn. Wil de staatssecretaris dit 
punt in het kader van de stelselwijzi-
ging nog eens nader overwegen? 
Hetgeen de heer Hermsen hierover 
heeft gezegd, is natuurlijk volkomen 
juist, maar ik denk dat men daar een 
veel praktischer en pragmatischer 
oplossing voor kan bedenken. 

Het volgende punt betreft het 
zwangerschapsverlof. Thans is de 
uitkering tijdens zwangerschapsverlof 
beduidend boven de 100% netto, zelfs 
zo'n f 15 a f 20 netto per dag meer dan 
bij werken. De oorzaak daarvan is 
gelegen in het feit dat de uitkering bij 
deze 'gezonde' ziekte niet 80% doch 
100% van het brutoloon is. Is het nog 
zinvol, indien dit bovenmatig ziekte-
geld geëlimineerd wordt, deze 100% 
bruto te handhaven, daar het nu de 
facto toch 80% gaat worden? 

Mijn derde punt betreft artikel 29, 
lid 10. De Raad van State heeft 
geadviseerd om in artikel 26, lid 10, 
de verplichting op te nemen de SVR 
te horen. Anders dan collega Hermsen, 
til ik daar toch niet zo zwaar aan, 
omdat ik mi j niet kan voorstellen dat 
de SVR door de regering gepasseerd 
zal worden. Indien onverhoopt dat 
toch het geval zal zijn, zullen wi j dat 
ongetwijfeld in dit Huis te horen 
krijgen en kunnen wij ons voordeel 
daarmee doen. 

Ik kom thans te spreken over de 
AAW-inkomenstoets. De VVD steunt 
ook dit onderdeel van het wetsvoorstel, 
zij het dat er aanvankelijk wel enige 
aarzeling was met betrekking tot de 
uitvoering: de technische overgangs-
maatregel tot 1-1-1985 op basis van 
de methode conform de wet Tweever-
dieners. Alles afwegend - de over-
gangsmethode heeft namelijk ook 
voordelen - en gehoord de argumen-
ten, ook de argumenten vanuit de 
sfeer van de uitvoeringsorganisaties, 
kunnen wi j met deze tijdelijke aanpak 
akkoord gaan, zij het dat deze aanpak 
zeker niet in aanmerking komt voor de 
schoonheidsprijs, maar dat heeft de 
regering neem ik aan ook zelf wel 
beseft. 
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Deze maatregel beoogt de AAW-in-
komenstoets ook te doen gelden voor 
de AAW-gerechtigden van voor 
1-1-1979. Voor de betrokkenen en in 
het bijzonder voor de vroeg-gehandi-
capten en de ex-zelfstandigen, is deze 
maatregel natuurlijk verre van leuk, 
maar naar ons oordeel wei te verdedi-
gen. Ten opzichte van de AAW-gerech-
tigden van na 1-1-1979, hadden deze 
immers een relatieve voordeelspositie. 
Een gelijke behandeling van oude en 
nieuwe gevallen is bovendien te 
verdedigen tegen de achtergrond van 
het toenmalige unanieme SER-advies. 
De SER wilde eigenlijk geen over-
gangsregeling, in ieder geval een 
toepassing van de AAW-inkomen-
stoets ook voor oude gevallen bij de 
periodieke herbeoordeling. Dat zal, 
naar ik mag aannemen, ook de reden 
kunnen zijn waarom vanuit de 
vakbeweging en vanuit de betrokken 
organisaties geen echte kritiek op dit 
voorstel is vernomen. 

Kritiek kwam er echter wel van de 
Raad van State die nadrukkelijk heeft 
gewezen op de privacyproblematiek 
die verbonden is aan de te hanteren 
overgangsmethodiek conform de wet 
Tweeverdieners. 

In het voorlopig verslag heeft de 
VVD-fractie erop gewezen dat het 
woordgebruik - ik doel op de woorden 
'leefeenheid' en 'partner' - in de 
memorie van toelichting verwarring 
heeft gewekt. Ik sluit niet uit dat dit 
ook bij de Raad van State het geval is 
geweest. De privacy-problematiek die 
bij de wet Tweeverdieners speelt, 
heeft immers te maken met ongehuwd 
samenwonenden, terwijl de AAW-in-
komenstoets alleen geldt voor 
gehuwden. Blijft over, dat fiscale 
gegevens, zij het tijdelijk, voor een 
ander doel worden gebruikt dan 
waarvoor zij verstrekt zijn. Ik hoor 
gaarne een nadere beschouwing van 
de staatssecretaris op dit punt van 
kritiek. 

Overigens leidt dit tevens tot de 
vraag waarom gehuwden en zij die 
ongehuwd samenleven wat de 
AAW-inkomenstoets betreft eigenlijk 
ongelijk worden behandeld. Krijgt 
deze vraag in het kader van de 
stelselwijziging neg een principiële 
beantwoording? 

De VVD heeft het in ieder geval op 
prijs gesteld dat de staatssecretaris 
zowel in de memorie van antwoord 
als in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag nadrukkelijk heeft ver-
klaard dat de inkomenstoets en de 
daarvoor geldende criteria in het 
kader van de stelselwijziging opnieuw 

ten principale aan de orde zullen 
komen. De VVD heeft er namelijk 
bepaald behoefte aan, in dat verband 
de principiële discussie aan gaan over 
inkomensafhankelijkheid in relatie tot 
het streven naar individualisering van 
uitkeringsrechten. Terecht wordt in de 
memorie van antwoord gezegd dat 
het hierbij gaat om de kern van de 
discussie over de stelselwijziging. 

De staatssecretaris kent mijn 
interesse voor de cumulatieproblema-
tiek. In het eindverslag heb ik nog 
eens de vraag gesteld of deze maatre-
gel nu wel of niet kan cumuleren met 
de afbouw/afschaffing van de mini-
mumdagloonbepaling. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
komt er een nogal ingewikkeld en erg 
wollig verhaal. Kan de staatssecretaris 
deze vraag nog eens helder beant-
woorden, liefst gewoon met 'ja' of 
'nee'? 

Uit de stukken blijkt overduidelijk 
dat de AAW-inkomenstoets en wat 
daarmee samenhangt, in het bijzonder 
de inkomenseffecten, een nogal 
ingewikkelde materie betreft. Voor 
niet-specialisten is deze weinig 
toegankelijk. Dat geldt ook voor de 
betrokkenen. De ingewikkeldheid en 
de verschillen in inkomenseffecten 
zijn mede het gevolg van het feit dat 
de AAW de onderbouw, de franchise 
is voor de WAO. 

Reeds tijdens de UCV over sociale 
zekerheid begin 1983 heb ik daar een 
aantal opmerkingen over gemaakt. 

Ik heb toen onder meer gewezen op 
de ongelijke en onrechtvaardige 
uitwerking die de franchise, de 
premievrije voet (ongeveer f90) in het 
dagloon kan hebben voor deeltijdwer-
kers. Bij voorbeeld: iemand die twee 
dagen werkt voor f 300 bruto en 
iemand die vier halve dagen werkt 
voor hetzelfde bedrag; de eerste 
betaalt wel premie WAO en de laatste 
niet, met als gevolg een niet gering 
verschil in netto loon. Dit leidt tot de 
volgende vraag. 

Waarom heeft de regering ten 
behoeve van de ombuigingstaakstel-
ling, thans per 1 juli, gekozen voor het 
onderhavige voorstel en niet voor 
andere bezuinigingsmogelijkheden 
zoals het aanpakken van de franchise-
problematiek door de premievrije 
voet per dag te vervangen door een 
premievrije voet per uur? Dit zal 
bovendien van belang zijn in verband 
met de fraudegevoeligheid van de 
huidige regeling. 

De VVD kan zich verenigen met het 
gestelde in de nota van wijziging 
aangaande de ingangsdatum. Wij 
vinden dit een verstandige wijziging, 

omdat 1 juli nauwelijks nog haalbaar 
lijkt. Wellicht denkt de staatssecretaris 
daar anders over. 

Ik wil ook nog reageren op een punt 
dat feitelijk wat los staat van het 
wetsontwerp, doch waarover de 
regering terzijde iets opmerkt in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag, namelijk de lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven: 'Met betrekking 
tot de lastendruk voor werkgevers, 
streeft de regering naar een verlaging 
van die druk met f 1,5 miljard per jaar 
voor de periode 1984/1986. Dit 
streven is nog niet in volle omvang 
geëffectueerd'. 

De laatste zin wil ik graag onderstre-
pen. Juist om die reden wil ik wijzen 
op de vermoedelijke verschrijving. 
Het is niet f 1,5 miljard, doch f2 
miljard, in ieder geval f 1,5 miljard a 
f2 miljard. In ander verband zal mijn 
fractie daarover ongetwijfeld nog 
uitvoerig komen te spreken. Ik wilde 
echter toch op deze verschrijving 
wijzen om niet de dupe te worden van 
het gezegde 'wie zwijgt, stemt toe'. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de beoordeling van dit 
wetsontwerp is het goed, voor ogen 
te houden dat deze voorstellen als 
alternatief zijn bedoeld voor bezuini-
gingsvoorstellen die nog ingrijpender 
waren en nog harder zouden zijn 
aangekomen. Ik begrijp dat dit een 
schrale troost is voor degenen die 
door de voorstellen uit het nu voorlig-
gende wetsontwerp worden getroffen, 
maar het is wel een factor die wij bij 
onze uiteindelijke oordeelsvorming 
hebben te betrekken. Dat ontslaat 
ons natuurlijk niet van de plicht, de 
voorstellen op hun eigen merites te 
beoordelen. 

Is het voorgestelde op zich zelf 
gezien ook rechtvaardig? Voor zover 
het gaat om de wijziging van de 
Ziektewet is dit zeker het geval. Als in 
een betekenend aantal van de gevallen 
netto meer ziekengeld wordt uitge-
keerd dan het netto loon dat vooraf-
gaand aan de ziekteperiode werd 
verdiend, is er duidelijk sprake van 
een regeling die aan haar doel is 
voorbij geschoten. De oorzaak hiervan 
is bekend. Bij het aangaan van de 
desbetreffende regeling is en kon niet 
worden voorzien dat de werknemers-
premies zo sterk zouden stijgen. 

Bij de regelingen voor tijden van 
werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid, is hierop inmiddels gereageerd. 
De invoering van de WAM-toeslagen 
is hiervan het gevolg. Het is niet meer 
dan billijk dat nu ook in de sfeer van 
de Ziektewet rekening wordt gehouden 
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met ingrijpende wijzigingen in het 
bruto-netto-traject, zij het slechts op 
bescheiden schaal. 

Ik vind het in dit verband wel wat 
wrang, te moeten constateren dat 
degenen die min of meer blijvend uit 
het arbeidsproces zijn uitgeschakeld, 
hierbij voorop hebben moeten lopen. 
Eerdere voorstellen tot ingrepen in de 
veelal relatief kortlopende uitkeringen 
van de Ziektewet zijn mede door het 
effectieve verzet van de vakbeweging 
gestrand. Degenen die niet meer 
actief zijn op de arbeidsmarkt en die 
maatschappelijk zwakker staan, 
hebben inmiddels al veel verder 
gaande kortingen op hun uitkeringen 
onder ogen moeten zien. Nu wordt 
dan heel voorzichtig iets gekort op de 
rechtspositie van de economisch 
actieven. 

Gezien deze voorgeschiedenis acht 
ik - de noodzaak van verdere bezuini-
gingen op de sociale zekerheid 
onderkennende - verdergaande 
bezuinigingsmaatregelen in de sfeer 
van de Ziektewet alleszins gerechtvaar-
digd. Die ingrepen krijgen op dit 
moment van mij een hogere prioriteit 
dan nieuwe kortingen op de uitkeringen 
van arbeidsongeschikten en langdurig 
werklozen, hoewel ik besef dat ook 
daaraan op termijn niet geheel zal zijn 
te ontkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Veel meer 
moeite heb ik met het tweede onderdeel 
van het wetsvoorstel, namelijk de 
herziening van de minimumdagloonbe-
palingen voor de oude AAW-gevallen. 
Laat ik vooropstellen dat ik weinig 
redenen zie om de relatieve voorkeurs-
positie voor deze gevallen te handha-
ven. Ook de oude WAO-gevallen 
konden maar gedurende een beperkte 
tijd van hun relatieve voorkeurspositie 
genieten. 

Het lijkt mij dus alleszins redelijk dat 
de oude en de nieuwe AAW-gevallen 
gelijk worden behandeld. De vraag 
rijst alleen of dit al kan per 1 juli, met 
een overgangstermijn van een half 
jaar. De twijfel over een positieve 
beantwoording van die vraag is 
inmiddels door de regering onder 
woorden gebracht, getuige de nota 
van wijziging die de eerste kalender-
maand na plaatsing in het Staatsblad 
als ingangsdatum noemt. Maar 
daarmee zijn nog niet alle twijfels 
weggenomen. 

Betekent het nu bij voorbeeld dat bij 
een latere ingangsdatum dan 1 juli de 
overgangstermijn met een of mis-
schien wel met meer maanden wordt 
bekort? Hoe verhoudt zich dat tot de 
overgangsregeling uit de wet van 

december 1982, strekkende tot 
afschaffing c.q. wijziging van de 
minimumdagloonbepalingen in de 
WAO, de WW en de WWV, een 
overgangsregeling die onlangs zelf 
nog te kort is bevonden en is verlengd? 

In een vrij korte periode kan een 
inkomensachteruitgang van 7% 
plaatsvinden. Ik wijs erop dat wij hier 
twee weken geleden de wijziging van 
de WWV van de hand hebben gewezen, 
waarbij mede een rol speelde dat 
door cumulatie van een aantal 
maatregelen de inkomensachteruit-
gang tot 6% kon oplopen. Dat vond ik 
toen nogal fors. Datzelfde geldt 
uiteraard ook voor nog grotere 
inkomensachteruitgangen. 

Het zijn voornamelijk de alleenstaan-
den en de AAW-gerechtigden met een 
echtgenote met een gering aanvullend 
inkomen, die de zwaarste klappen 
oplopen. De memorie van antwoord 
vermeldt enigszins zakelijk dat het 
inkomenseffect negatiever wordt naar 
de mate waarin de partner een 
geringere bijdrage levert in het 
gezamenlijk inkomen. Maar ja, dit zijn 
extreme gevallen, zo vermeldt de 
memorie van antwoord. 

Steeds duidelijker wordt dat bij de 
wijziging in het sociale zekerheidssys-
teem wordt uitgegaan van de vooron-
derstelling dat er twee of meer 
inkomens worden verdiend. Alleen-
staanden en alleenverdieners worden 
tot de extreme gevallen gerekend. 

Ik laat die typering voor wat zij is, 
maar deze 'extreme gevallen' behoren 
tot de allerzwaksten in onze samenle-
ving die de bescherming van de 
overheid het hardste nodig hebben. 
Volgens het nu voorgestelde systeem 
brengen de laagstbetaalden de 
grootste offers en ik dacht dat dit ook 
haaks moest staan op het beleid van 
het kabinet zelve. In ieder geval zou 
voor deze categorieën de overgangs-
termijn aanmerkelijk langer en 
soepeler behoren te zijn. 

Ook technisch gezien rammelt er 
nogal wat aan de voorgestelde 
overgangsregeling. Het is op zijn 
minst ongewoon dat de werknemers-
verklaringen, die waren bedoeld voor 
vaststelling van de hoogte van de 
belastingvrije som, nu zullen worden 
gebruikt voor het vaststellen van de 
hoogte van de uitkering. Technisch zal 
het allemaal wel mogelijk zijn, maar 
er is op zijn minst toch sprake van een 
oneigenlijk gebruik van werknemers-
verklaringen. Dat de grenzen voor de 
vaststelling van de belastingvrije som 
anders zijn dan de grenzen voor de 
vaststelling van de AAW-grondslag is 
in dit verband slechts een klein 
aanvullend bezwaar. 

Fundamenteler vind ik het bezwaar 
dat de tweeverdienerswet heel andere 
criteria aanlegt dan de AAW. De 
belastingwetgever hanteert het 
criterium 'voeren van een gezamenlijk 
huishouding', de AAW kent alleen het 
wettelijk huwelijk betekenis toe. Nu 
weet ik wel dat in het geval van een 
huwelijk de gezamenlijke huishouding 
wordt verondersteld, dus in de praktijk 
zullen de moeilijkheden wel meevallen, 
maar vervelender is dat de achterstel-
ling die er in de AAW is voor het 
huwelijk vergeleken bij hen die anders-
zins een gezamenlijke huishouding 
voeren door deze maatregel nog eens 
wordt aangescherpt. Ik had een 
vermindering van die achterstelling, 
door in geval van samenwoning een 
zelfde korting toe te passen als in geval 
van huwelijk een meer voor de hand 
liggende bezuinigingsmogelijkheid 
gevonden. 

Mijnheer de Voorzitter! Alles 
samenvattend, zijn mijn bezwaren 
tegen het tweede deel van het 
wetsontwerp wel van dien aard dat ik 
grote moeite heb met een ingangsda-
tum van 1 juli of 1 augustus. Als wij 
alle bezwaren tegen zo'n snelle 
invoering afwegen tegen het ombui-
gingseffect, is er toch veel voor te 
zeggen om de ingangsdatum te 
verschuiven naar 1 januari as. Er is 
dan meer tijd voor een goede over-
gangsregeling, de ergste knelpunten 
kunnen dan nog eens worden bezien 
en de positie van de gehuwde ten op 
zichtevan de ongehuwd samenwonen-
den kan bij de stelselherziening 
integraal aan de orde komen, zodat de 
thans bestaande ongelijkheid in 
behandeling dan kan worden wegge-
nomen. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het 1-juli-pakket gaat bij 
stukjes en beetjes. In het land, behoort 
bij voorbeeld cok de deurdelers-pro-
blematiek daartoe en dat is die kant 
uit geredeneerd niet ten onrechte, 
maar deze maatregel zal nog bespro-
ken worden. 

Die samenhang in de budgettaire 
kant wordt door het land wel degelijk 
gevoeld en dat leidt ook tot die 
veelheid van protesten, die moties 
vanuit gemeenten, de weigeringen bij 
sociale diensten om aan het beleid 
mee te werken en onrust bij mensen. 
Alleen al vanmorgen heb ik een aantal 
mensen met een AAW-uitkering aan 
de telefoon gehad die als gevolg van 
de deurdelersmaatregel ook nog 
vreesden bij voorbeeld de aanvullende 
bijstand voor het ziekenfonds te 
verliezen of zelfs op hun AAW-uitkering 
als alleenstaande te worden gekort als 
ze samenwonen met een oude 
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moeder met een AOW-uitkering, een 
zuster of - dat is ook mogelijk - met 
een of meer anderen een woning 
delen. Wij moeten de mensen steeds 
opnieuw het hemd van het lijf vragen: 
Bent u wellicht getrouwd, verdient uw 
echtgenoot een inkomen, hoe lang 
bent u eigenlijk arbeidsongeschikt en, 
o ja, bent u eigenlijk vroeger zelfstan-
dige geweest, vroeg gehandicapte of 
ben u ex-werknemer? Pas dan kunnen 
wij ze uitleggen wat mogelijk de 
gevolgen zijn van dit totale 1-juli-pak-
ket. Voorlichting vanuit de overheid 
en bedrijfsverenigingen is kennelijk 
nauwelijks mogelijk en dat wordt 
mede veroorzaakt door de late 
indiening van wetsontwerpen en door 
de dreigende overhaaste invoering 
daarvan. 

Mijnheer de Voorzitter! Zelfs als 
inkomensachteruitgang als zodanig 
op redelijke gronden plaats zou 
vinden, is het alleen dan overkomelijk 
als je dat als betrokkene tijdig weet en 
je je daarop kan instellen. Ik kom daar 
straks op terug. 

Het erkennen van een budgettaire 
samenhang tussen maatregelen zou 
positief kunnen zijn wanneer de 
regering zich daarbij bewust zou zijn 
van de optelsom van haar bezuinigin-
gen, niet voor de rijksbegroting, maar 
voor de mensen die het treft. Want 
dan zou het er ook toe kunnen leiden 
dat thans optredende cumulatieve 
effecten voorkomen kunnen worden. 
Ik noem als voorbeeld de wijze 
waarop in een veelheid van regelingen 
steeds opnieuw rekening wordt 
gehouden met de relatieve behoefte 
en de individuele draagkracht. 

Behalve bij de tweeverdienersbelas-
ting kennen wij het rekening houden 
met beide inkomens in een samenle-
vingsverband, soms wel en soms niet 
in een huwelijk, bij bij voorbeeld de 
retributies voor maatschappelijke 
dienstverlening, de huursubsidie, de 
aftrekpost ziektekosten in de belasting-
wetgeving en op een groot aantal 
plaatsen in de sociale zekerheid. Juist 
daar echter waar het gunstig zou zijn 
voor de betrokkenen, wordt geen 
rekening gehouden met het samenle-
vingsverband. Ik denk bij voorbeeld 
aan de Ziekenfondswet en aan de 
premieheffing voor de volksverzekerin-
gen op dit moment. 

Inzicht daarin ontbreekt, zegt de 
regering. Een onderzoek daarnaar kan 
niet op korte termijn worden uitge-
voerd. Nu, het is niet de eerste keer 
dat wij vragen naar inzicht in regelin-
gen waarbij het inkomen van beide 
partners in een leefeenheid, resp. 
huwelijk, een rol speelt en in de vraag 
aan welke al dan niet gecumuleerde 
vrijlatingsbetalingen er dan wordt 
getoetst. Ik wijs bij voorbeeld op het 
uitgebreide debat over de tweeverdie-
nersbelasting. 

Zou bij voorbeeld de commissie 
inkomensprijzen, de commissie-Bur-
ger, hieraan niet iets gedaan kunnen 
hebben of behoren te doen? Nu is dit 
wellicht de eerste verantwoordelijk-
heid van de minister van Financiën, 
maar het lijkt mij dat de regering bij 
het nemen van maatregelen en het 
doen van dit soort wetsvoorstellen dit 
inzicht behoort te kunnen bieden aan 
de Kamer. 

Kan de staatssecretaris toezeggen 
dat de opzet voor een dergelijk 
onderzoek - want ook dit bestaat nog 
niet eens - snel wordt gemaakt en dat 
het onderzoek wordt verricht, opdat 
vóór 1 januari van het komende jaar 
deze gegevens wèl beschikbaar zijn? 
Wellicht kunnen ze dan worden 
verwerkt in de door minister De 
Koning toegezegde nota over prijs-
voordelen, prijseffecten, het profijt 
van de overheid en al dit soort 
samenhangende zaken. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik ben verbaasd 
over dit deel van het betoog. Wij 
hebben er vanmorgen in de UCV 
uitvoerig over gesproken. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nu, dan 
zie je hoe ontzettend goed zulke 
betogen samenhangen en dat het 
nooit goed is om inkomensbeleid los 
te zien van het sociale-zekerheidsbe-
leid, het huurbeleid, ziekenfondsopera-
ties en dergelijke. 

Staatssecretaris De Graaf: Of een 
gebrek aan coördinatie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Helemaal 
niet. Ik wijs er niet voor niets op dat 
dit nu juist zo mooi in die nota past, 
die minister De Koning vanmorgen 
heeft toegezegd voor 1 januari 1985. 
Wellicht ten overvloede en hier 
misschien niet volledig terzake: wij 
zullen er zeker bij de behandeling van 
de ziekenfondspremieheffing voor de 
AOW-plus op terugkomen. Wij zullen 
niet aflaten ernaar te vragen. Tot nu 
toe heben wij het antwoord gekregen: 
het kost te veel tijd en die tijd is niet 
beschikbaar. Het had er al lang 
moeten zijn en daarover zijn wij het 
eens, begrijp ik. 

Maar goed, de regering geeft op 
één punt wel blijk van erkenning van 
de samenhang in het 1-juli-pakket, 
namelijk waar het gaat om de wetge-
ving. Al verscheidene fracties hebben 
erop gewezen dat wetsvoorstellen 
van volstrekt ongelijke orde op 
terreinen die wetstechnisch niet met 
elkaar te maken hebben, voor het 
gemak in één wetsontwerp samen 
worden gevoegd, een soort package-
deal: als je het één accepteert, neem 
je het andere er ook maar bij. 

Amenderen kan, zo zegt de regering. 
Natuurlijk, ik kan voorstellen de 
onderdelen A en B van dit wetsvoorstel 
te laten vervallen, maar als dat 
amendement niet wordt aangenomen, 
zit ik opnieuw met de vraag of ik voor 
of tegen het wetsvoorstel zou moeten 
stemmen, terwijl bij twee wetsvoor-
stellen de mogelijkheid had bestaan 
om behandeling en afweging van het 
beoogde wetsvoorstel op eigen 
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merites van het wetsvoorstel te laten 
geschieden. 

Wij stellen het in ieder geval op 
prijs dat de regering nu overweegt dat 
voortaan niet meer te doen en óf 
afzonderlijke wetsvoorstellen in te 
dienen óf alleen samenhangende 
onderdelen in één wetsvoorstel onder 
te brengen. Wanneer dit er dan niet 
toe leidt dat verdere veronachtzaming 
van de cumulatieve effecten die 
mensen treft, dan moet ik constateren 
dat wij op dit punt iets bereikt hebben. 
Het is natuurlijk erg weinig, maar 
altijd plezierig als je ergens gelijk 
krijgt. 

Ik kom nu tot het onderdeel maxi-
mering uitkering ziekengeld tot 100% 
netto. Mijn fractie heeft op zich zelf 
geen enkel bezwaartegen maatregelen 
die voorkomen dat de zieken meer 
arbeidsinkomen ontvangen dan 
werkenden. Wij vinden het ook heel 
plezierig en terecht dat dit voor de 
VVD-fractie een toetssteen is om de 
rechtvaardigheid van overheidsmaat-
regelen ter zake te beoordelen. Toch 
leidt het onderdeel naar ons oordeel 
tot een aantal verdere vragen. 

In de eerste plaats constateer ik - en 
daaraan heb ik mij ook geërgerd - dat 
door de gehele memorie van toelich-
ting en de memorie van antwoord 
heen voortdurend in suggestieve zin 
wordt vooruitgelopen op de wijziging 
van de Ziektewet. Bij het debat in de 
eerste week van juni zei staatssecreta-
ris De Graaf dat de voorstellen pas op 
de derde dinsdag bekend zullen 
worden. Waarom dan rondom dit 
onderdeel de drie volgende suggesties 
tot wetswijziging: 

- premieheffing over het inkomen 
tijdens ziekte. Wij hebben hierover al 
eens een wetsontwerp gehad, 
waarvan de behandeling, mede op 
verzoek van de fracties van de VVD en 
he CDA tot stopzetting is gekomen; 

- verlaging van het uitkeringsper-
centage, analoog aan de andere 
sociale wetten. Het heeft mij verheugd 
dat in ieder geval wordt toegegeven 
dat de Ziektewet tot nu toe de meest 
bepalende is geweest en de oudste 
met een 80% bruto-uitkering en dat 
de andere daaraan zijn aangepast. 

Het is dus niet volstrekt onlogisch 
om er niet automatisch van uit te gaan 
dat de Ziektewet de andere uitkeringen 
volgt. 

Het derde voorstel is verkorting van 
de uitkeringsduur ingevolge de 
Ziektewet. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag staat dat er geen 
sprake van is dat dit is aangekondigd. 

Dat klopt. Er staat echter we l : gedacht 
kan worden aan de bekorting van de 
ziektewetperiode tot een halfjaar. Ik 
schrijf de antwoorden niet op de 
verslagen vanuit de Kamer; dat doet 
de regering zelf. Waarom zou zij 
ongevraagd gedachten op papier 
zetten, als zij daarmee geen bedoeling 
heeft? Of wordt er eerst gedacht en 
pas daarna nagedacht? 

Volgens mij wordt hierbij de 
volgende tactiek gevolgd: veel 
suggesties, zodat het uiteindelijk niet 
meer opvalt dat de maatregelen, die 
zo vaak zijn gesuggereerd, écht 
worden aangekondigd. Men hoopt dat 
op die manier het maatschappelijk 
protest afneemt. 

De Ziektewet is bij uitstek een 
sociale-zekerheidsregeling onder 
primaire verantwoordelijkheid van de 
sociale partners. Alleen al het grote 
aantal eigen-risicodragers wijst 
hierop. Evenals de bedrijfsverenigin-
gen heb ik soms de neiging - daarbij 
laat ik het ook maar - om mij af te 
vragen waarmee de regering zich 
eigenlijk bemoeit. De premiestelling is 
een zaak van de bedrijfsverenigingen, 
niet van de regering. Dit geldt ook 
voor de dagloonbepalingen, die ook 
een verantwoordelijkheid van de 
Sociale Verzekeringsraad vormen. Dat 
vind ik terecht en noodzakelijk. 

Ik wijs in dit verband op de al ten 
minste dertien maanden durende 
discussie over de vraag wat er onder 
daglonen moet worden verstaan. 
Zeker bij de Ziektewet, waarbij het 
gaat om werknemers, behoort bij de 
daglonen rekening te worden gehou-
den met datgene wat normaal 
verdiend wordt en gebruikelijk is in de 
betrokken bedrijfstak en voor de 
werknemer, zoals reisuren en over-
werk. Natuurlijk ben ik er in zekere 
mate verheugd over dat de staatsse-
cretaris de dertiende maand in de 
Ziektewet tolereert. Zelf zegt hij het 
mooi : ik leg mij er daarom voor dit 
moment bij neer. 

Juist omdat de staatssecretaris er in 
zijn werkwijze voortdurend blijk van 
geeft, een heel beperkte opvatting te 
hebben over loon, zoals hij dat uit de 
ambtelijke wereld kent (12 maandsa-
larissen en vakantietoeslag; zo hoort 
het en al het overige is een beetje 
vreemd) vind ik het noodzakelijk dat 
bij nadere regelgeving de Sociale 
Verzekeringsraad met zijn kennis van 
de werkelijkheid in het bedrijfsleven 
uitdrukkelijk wordt gehoord. De 
toezegging dat de staatssecretaris dit 
volstrekt op zijn eigen houtje zal doen, 
kan er volgens mij toe leiden dat er 

geen enkel bezwaar tegen bestaat om 
dit in de wet op te nemen. 

Een eenmalig ti jdsargument kan 
bovendien niet gelden voor een wet 
zonder einddatum. Vandaar dat ik 
samen met mevrouw Groenman ter 
zake een amendement heb ingediend. 

Wie de Ziektewet doorleest, merkt 
ook dat de minister alleen dan 
verantwoordeli jkheid heeft zonder de 
verplichting de Sociale Verzekerings-
raad te horen, wanneer het gaat over 
de samenloop van de Ziektewet met 
andere wetgeving. Bij de Ziektewet 
zelf ligt in dit geval die verantwoorde-
lijkheid heel sterk waar die thuishoort. 

Ik wil nog ingaan op de financiële 
gevolgen van de maximering. Vanzelf 
sprekend leidt die tot lagere uitgaven 
van de ziektekassen en dus tot de 
mogelijkheid van lagere premiestel-
ling. Dit laatste was nu ook al lang 
mogelijk geweest. De ziektekassen 
bevatten juist een enorm vermogens-
overschot. Alleen al de rente van het 
overschot brengt meer op dan de 
onderhavige maatregel. Dit zou ten 
minste ook tot premieverlaging 
kunnen leiden. Overigens heeft de 
staatssecretaris niets te zeggen over 
de premiestell ing; dat gebeurt 
exclusief in de bedrijfsverenigingen. 
Ik begrijp dat die mogelijkheid voor 
verlaging, zij het dat die in dit geval 
klein is, bestaat, wanneer de werkge-
vers dit wil len. Wat levert dit in feite 
op voor het financieringstekort? Dat 
hoor ik wel. 

Staatssecretaris De Graaf: Niets. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Die 
premieverlaging was ook een jaar 
eerder mogelijk geweest. U hebt 
daarop zelf aangedrongen. 

Staatssecretaris De Graaf: Het levert 
niets op voor het financieringstekort. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik vind het 
een mooie maatregel en ik heb er 
niets op tegen, maar... 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb toch 
ook nooit het tegendeel beweerd? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Neen. Die 
past in het 1-juli-pakket en is gericht 
op het terugdringen van het financie-
ringstekort, alsmede de sanering van 
de collectieve uitgaven. Dit laatste is 
ook niet nodig, want de collectieve 
lastendruk zal ook zonder deze 
maatregel gemakkelijk kunnen 
worden verminderd. Het bedrag van 
ruim f100 mil joen is op het overschot 
van f 1,8 mil jard nog niet eens een 
slok op een borrel. Maar goed, het 
levert dus niets op; toch is er niet 
zoveel op tegen. 
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Staatssecretaris De Graaf: Dat is een 
heel andere benadering. Het levert 
natuurlijk wel iets op. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De 
werkgevers zullen wel zeggen: een 
sigaar uit eigen doos. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, dan 
hebben zij toch gelijk gehad? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De vorige 
keer heb ik in het juni-debat het 
volgende gesuggereerd: als de 
werkgevers zichzelf toch een lastenver-
lichting kunnen bezorgen door middel 
van een verlaging van de ziektewetpre-
mie en zij doen dat niet, waarom zou 
je als regering op dat terrein zoveel 
verder gaan? 

Staatssecretaris De Graaf: Als ik u een 
sigaar beloofd heb en ik vraag aan uw 
collega 'mag ik een sigaar, omdat ik 
mevrouw Ter Veld een sigaar beloofd 
heb?' is dat toch niet fair? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het is dat 
ik geen sigaren rook! Bovendien 
betwijfel ik het, of mijn collega's die 
via u aan mij zouden laten geven. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik denk van 
niet. Volgens mij zullen zij weigeren. 
Ik zou dat ook doen. 

De heer Nijhuis (VVD): De teneur van 
het betoog van mevrouw Ter Veld 
houdt eigenlijk de vraag in, waar de 
regering zich mee bemoeit. Het is 
eigenlijk een zaak van de sociale 
partners. Mevrouw Ter Veld vergeet 
dan toch dat dit een handreiking is 
geweest door de Sociaal-Economische 
Raad, dus door de sociale partners. 

Ik heb het vorige jaar de suggestie 
gedaan in de UCV over de sociale 
zekerheid om het debat over het 
ziektewetvoorstel van de heer Den Uyl 
voort te zetten, dus om de opschorting 
ongedaan te maken. Als dit gebeurt, 
zegt mevrouw Ter Veld dan nog 
hetzelfde? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik kan mij 
niet herinneren dat de heer Den Uyl 
het verder heeft opgeschort dan met 
de bedoeling, het weer in te dienen. 
Het is opgeschort door de vorige 
regering. 

De heer Nijhuis (VVD): De heer Den 
Uyl heeft indertijd verzocht om 
opschorting, niet het parlement. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Op 
verzoek van een meerderheid van de 
Kamer, die toen van oordeel was dat 
de maatregel hetzij te ver hetzij niet 
ver genoeg ging. 

De heer Nijhuis (VVD): Het was een 
spontaan aanbod. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): O ja, jullie 
waren toen oppositie. 

Nogmaals: ik heb op zichzelf niets 
tegen de maatregel van aftopping tot 
100% netto. Ik constateer dat ook 
door de Sociale Verzekeringsraad in 
de gevallen waarin de CAO's 100% 
bruto bieden, wat hoger uitkomt in de 
netto-sfeer, ook regelingen worden 
gegeven. Nogmaals: wanneer dit 
debat moet leiden tot een beoogde 
ombuigingstaakstelling, zeg ik dat de 
Ziektewet veel meer gelijkheden had 
gegeven. In ieder geval zit er in die 
kassen nog ruimte genoeg voor een 
verdere drukverlaging wat de werkge-
verspremies betreft. 

De heer Nijhuis (VVD): Stel dat door 
een maatregel in de sfeer van de 
Ziektewet ruimte ontstaat, zodat 
minder behoeft te worden gekort in 
de overige uitkeringen. Vraagt 
mevrouw Ter Veld dan nog waar de 
regering en het parlement zich mee 
bemoeien? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb 
gezegd dat dit slechts een lichte 
neiging is, die ik meestal onderdruk. 
Als ik bij voorbeeld inga op de 
premieheffing over de Ziektewet, dan 
zou dit inderdaad kunnen leiden tot 
een lagere premiestelling voor andere 
uitkeringen. Het merkwaardige van 
het debat van 6 juni is, dat juist door 
uw fractie werd betoogd dat een 
lagere premiestelling prioriteit had 
boven de instandhouding van de 
uitkeringen. 

Zelfs als dit ertoe zou leiden dat er 
geld over zou zijn voor hetzij een 
lagere premiestelling hetzij een 
ontzien van de uitkeringen, heb ik 
grote twijfels of uw fractie hetzelfde 
zou beogen als wij zouden beogen. U 
heeft namelijk in het debat van 6 juni 
ervoor gepleit, als er ruimte was voor 
premieverlaging, deze te benutten, 
zelfs ten koste van de uitkeringen die 
met 3% verlaagd werden. 

De heer Nijhuis (VVD): Mag ik me-
vrouw Ter Veld uitnodigen eens 
kennis te nemen van onze nota over 
de sociale zekerheid? Daarin staan 
een aantal zaken op dit punt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het lijkt 
mij heel interessant die te betrekken 
bij de discussie over de sociale 
zekerheid. Ook hierbij zou ik graag 
willen refereren aan de interessante 
discussie in de eerste week van juni 
over de eerste helft van het 1 juli-pak-
ket. Bij vragen van mevrouw Brouwer 
moest bij voorbeeld voortdurend 
worden verwezen naar wat er stond 
en wat er wellicht zou kunnen staan 
en niet bedoeld werd, bij voorbeeld 

over de opvattingen over de medische 
arbeidsongeschiktheidscomponent in 
de WAO. Maar discussies daarover? 
Vanzelfsprekend. 

De heer Nijhuis (VVD): Er is wel 
antwoord gegeven. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): In ieder 
geval heb ik begrepen - en daar hou 
ik graag aan vast - dat in de motie 
over de WAO van de VVD dat begrip 
niet is gehanteerd. 

Ik had nog een laatste vraag over de 
Ziektewet. Die maximering voor de 
Ziektewet geldt, voor zover ik heb 
begrepen, ook voor de mensen die 
thans in de Ziektewet zelf zitten. Of 
zou er toch nog kunnen worden 
overwogen een bepaalde overgangs-
termijn in acht te nemen, bij voor-
beeld van twaalf weken, om mensen 
in een periode dat zij zwangerschaps-
en bevallingsverlof genieten, niet met 
een plotselinge inkomensdaling te 
confronteren? Kan dit wellicht via de 
nadere regelgeving of is het per 
definitie zo dat op het moment van de 
ingangsdatum iedereen, ook degenen 
die in de Ziektewet zelf verkeren, al 
met een 100% maximering te maken 
krijgt? 

Vervolgens kom ik op de inkomens-
toets oude gevallen AAW. Ik wil 
spreken over de inkomenseffecten en 
de overgangsmaatregel tot 1 januari, 
maar eerst over de relatie met de 
stelselherziening. Toen de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet werd 
herzien, in de zin dat ook getrouwde 
vrouwen die door arbeidsongeschikt-
heid hun inkomen verloren, een 
uitkering kregen, is er heel bewust 
voor gekozen de uitkeringspositie van 
de zogenaamde oude gevallen niet 
aan te passen. 

In de toelichting op het wetsontwerp 
staat ook een aantal malen dat het 
een 'tijdelijke' situatie is, aangezien 
het aantal oude gevallen in de loop 
van de tijd vanzelf uitsterft. Ook in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag wordt aan de kamerstukken van 
toen gerefereerd. Er worden weer 
twee argumenten naar voren gehaald. 
Dat zijn namelijk geen aantasting van 
het inkomen van de oude gevallen en 
geen aantasting van verkregen 
rechten. 

Ook toen al had men echter kunnen 
voorzien dat oude gevallen langdurig 
zouden blijven bestaan. Vanaf het 
achttiende jaar is men immers 
AAW-gerechtigd, hetgeen men tot het 
vijfenzestigste jaar kan blijven. 

Nu zouden wij het ons kunnen 
voorstellen dat in het kader van de 
stelselherziening een zodanige, 
nieuwe situatie ontstaat dat er 
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aanleiding zal zijn om deze, herhaal-
delijk gedane toezegging te verande-
ren. Budgettaire overwegingen alleen 
echter vormen een te zwak argument 
om een uitdrukkelijk en bewust 
toegezegde handhaving van verkregen 
rechten af te breken. 

Bovendien is het juist bij de AAW 
opvallend dat de redenering 'oude 
rechten kunnen niet eeuwig van 
kracht blijven' altijd uitgerekend van 
toepassing is op de aantasting van 
oude rechten van diegenen die ooit 
die rechten verkregen, terwijl zelfs 
niet wordt gesuggereerd dat zal 
worden nagegaan op welke wijze de 
oude gevallen van getrouwde vrouwen 
zijn recht te trekken door hen gelijk te 
stellen met nieuwe rechthebbenden. 
De aanpassing van 'oud' en 'nieuw' is 
dus nogal eenzijdig. In het kader van 
de stelselherziening zal dit punt zeker 
opnieuw aan de orde komen. 

Dan zal er, in het kader van de 
vanochtend toegezegde nota over de 
relatieve behoeften en de cumulatieve 
effecten, ook meer inzicht bestaan in 
het effect van al deze maatregelen op 
de relatieve behoeften en de individu-
ele draagkracht. Bovendien zullen wij 
dan ten principale over deze zaken 
discussiëren. De regering verwijst 
hiernaar in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. Daarin geeft zij 
inderdaad toe dat het standpunt dat 
zij ook al heeft ingenomen bij de 
afschaffing van de minimum-dagloon-
bepalingen voor de WAO in 1982 en 
onlangs bij het juni-debat niet per 
definitie het standpunt voor de 
stelselherziening behoeft te zijn. 

Wanneer het gaat om bij voorbeeld 
de gezinstoeslagenwet, kunnen ook 
voorstellen aan de orde komen op 
grond waarvan men wellicht maarten 
dele rekening zou houden met het 
inkomen van de partner. Er bestaan 
immers gedachten over een bepaalde 
vorm van vrijstelling van het inkomen 
van de partner, bij voorbeeld 15% of 
tweederde daarvan. Op 29 juni a.s. 
zullen wij kennis kunnen nemen van 
een SER-advies dat waarschijnlijk 
suggesties ter zake zal bevatten. 

Dit zou kunnen betekenen dat bij de 
stelselherziening voor deze groep 
oude AAW-gerechtigden weer een 
verandering in de inkomenspositie zal 
optreden. Alleen al dit betekent, om 
niet vooruit te lopen op de stelselher-
ziening, dat het absoluut noodzakelijk 
is dat er niet wordt ingegrepen in 
regelingen, zeker niet wanneer zij van 
toepassing zijn op toegezegde, oude 
rechten. 

Het inkomensverlies kan oplopen 
tot f 100 netto per maand. Daarbij 
gaat het om sterk uiteenlopende 
situaties. Voor werknemers vult de 
WAO het inkomen aan. Ik ken situaties 
waarin mensen met een AAW-uitke-
ring ook nog drie ton belastbaar 
inkomen uit vermogen ontvangen. Ik 
ben er echter van overtuigd dat dit 
enkelingen zullen zijn, en dat het 
merendeel van de groep zelfstandigen 
en vroeg-gehandicapten absoluut niet 
in zo'n situatie verkeert. Juist in die 
gevallen waarin een echtgenote een 
laag inkomen verdient, hetgeen juist 
bij alleen een AAW-inkomen van 
ongeveer f 1445 netto per maand 
bijna noodzakelijk is om te kunnen 
voorzien in het noodzakelijke levens-
onderhoud, zijn de inkomenseffecten 
het grootst. 

Feitelijk betekent dit wetsontwerp 
dat een klein aantal mensen, een paar 
duizend, van wie wellicht velen ouder 
zijn - daarin bestaat geen inzicht - nu 
binnen een halfjaar een bedrag van 
zo'n f 20 miljoen moet ophoesten. 
Denkt u zich eens even in wat f 100 
netto minder per maand, of in onze 
eigen situatie 7% netto minder per 
maand betekent. Niemand kan zijn 
gezinsbudget van de ene op de 
andere dag veranderen, zelfs niet van 
de ene op de andere maand. 

Aangegane verplichtingen als 
huur, contributies, wellicht de aflos-
sing van een persoonlijke lening, 
abonnementen op tijdschriften en 
kranten en dergelijke lopen door. 
Misschien krijgt men recht op een 
hogere huursubsidie. Die gaat echter 
niet meteen in. Het opzeggen van 
kranten en tijdschriften kost meestal 
drie maanden. Voor een aantal is dat 
zelfs alleen mogelijk aan het eind van 
het jaar. Zelfs wie in staat is zijn 
budget aan een inkomensdaling met 
7% aan te passen heeft daarvoor tijd 
nodig. 

Bij andere maatregelen is telkens 
voorgesteld, de inkomensachteruit-
gang minder omvangrijk te doen zijn. 
Ik denk aan de afbouwregeling voor 
WSW-werknemers met promotie, 
waarbij een maximum werd gesteld 
van f4,60 bruto per dag. Dat komt 
neer op maximaal f90 bruto per 
maand. 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp dat naar de 
mening van mevrouw Ter Veld 
iemand die werkloos wordt niet een 
uitkering kan accepteren ter hoogte 
van 80% van het dagloon, maar dat 
die uitkering hoger moet zijn. Iemand 
die nu werkloos wordt, krijgt toch ook 
20% minder? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Iemand 
die plotseling werkloos wordt heeft 
ineens veel minder inkomen. Dat 
klopt. Daarom moet bij ontslag ook 
een opzegtermijn in acht worden 
genomen. Wij vinden ook de inko-
menscontinuïteit erg belangrijk. Die 
moet vervat zijn in de sociale zekerheid. 
Bij de sociale plannen onderhandelt 
ook veelal de vakbeweging over een 
aanvulling op de WW-uitkering, die 
met name zal plaatsvinden gedurende 
eerste periode dat iemand werkloos 
is. Dat is juist nodig omdat iemand 
niet plotseling zijn uitgaven kan 
aanpassen. Dat kan ook iemand met 
een hoog inkomen niet, terwijl het 
voor hem misschien wel redelijk is dat 
hij in inkomen teruggaat. 

Ik wijs in dit verband ook op de 
wachtgeldregeling voor ambtenaren. 
Bij die regeling krijgt een werkloze 
ambtenaar eerst 100% van zijn 
aagloon. Ik wijs ook op de regeling 
die geldt voor mensen in politieke 
functies, zoals de staatssecretaris en 
ik. 

Een inkomensteruggang die op zeer 
korte termijn tot stand komt zal des te 
meer problemen metzich meebrengen 
naarmate het inkomen lager is. Ik ben 
het met de staatssecretaris eens - ik 
ben ook blij dat hij het zich realiseert -
dat bij werkloosheid die van de ene 
op de andere dag ontstaat, bij voor-
beeld een faillissement van een 
onderneming voor de betrokkenen 
een rampzalige situatie kan ontstaan. 

Ik wil nog een vraag stellen over de 
positie van een zogenaamde oude 
AAW-er. Kan hij op 1 januari opnieuw 
met een afbouw te maken krijgen als 
gevolg van het feit dat hij bij een 
WSW-werkplaats werkt en daar 
promotie maakt? Dit was even een 
vraag tussendoor. Die mogelijke 
afbouw zou bij uitstel van deze 
maatregel tot ten minste 1 januari 
opnieuw kunnen worden bezien. 

Het lijkt mij, dat zo deze maatregel 
toch moet ingaan, de betrokkenen op 
zijn minst tijdig te horen moeten 
krijgen wat hun eventuele inkomens-
vooruitzichten zijn. Daartoe zou vanuit 
de bedrijfsvereniging voorlichting 
moeten worden gegeven. Daar is tijd 
voor nodig. 

Ook de heer Schutte heeft trouwens 
een aantal argumenten naar voren 
gehaald waarom deze maatregel, zo 
deze al aanvaardbaar zou zijn, in ieder 
geval niet voor 1 januari 1985 
zou moeten ingaan. Ik heb daarom 
een amendement ingediend dat ertoe 
strekt dat deze maatregel in ieder 
geval niet voor die datum zal ingaan. 
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In de wet zelf zijn geen bepalingen 
opgenomen over een overgangsrege-
ling. Ik kan op dat punt dus ook geen 
amendement indienen. 

Ik ga er echter vanuit dat ook bij een 
latere ingangsdatum een overgangsre-
geling tot de mogelijkheden zal 
behoren. Met het amendement beoog 
ik trouwens niet alleen een invoering 
op een latere datum, maar ook dat 
daarmee ruimte wordt gecreëerd om 
deze maatregel eventueel alsnog in 
het kader van een stelselherziening te 
kunnen plaatsen en om dan tot de 
nodige bijstellingen te komen. 

Misschien wordt dit amendement 
echter niet aanvaard. Daardoor zou 
die beoogde ruimte dan niet aanwezig 
zijn. Dan zou echter de AAW-maatre-
gel, zoals die thans wordt voorgesteld, 
voor mijn fractie onaanvaardbaar zijn. 

Ik heb nog een ander argument om 
deze maatregel zeker niet nu in te 
voeren. Dat argument heeft te maken 
met de uitvoering en met de overgangs 
termijn. Het lijkt ook ons niet terecht 
informatie die is verstrekt aan de 
belastinginspecteur, te gebruiken 
voor de inkomenstoets. Die informatie 
is immers niet voor dat doel verstrekt. 

Bovendien hebben mensen het 
volste recht om hun moverende 
reden zich voor de belastingen te 
laten aanslaan als tweeverdieners en 
dat later weer via de inkomstenbelas-
ting recht te laten trekken. 

Ik heb bewust gekozen voor een 
amendement dat uitstel met zich 
brengt en niet voor een amendement 
dat het AAW-gedeelte volledig wil 
laten vervallen. Ik hoop hiermee te 
bereiken dat, gezien het geringe 
besparingsverlies van f20 miljoen, het 
amendement ook voor de regerings-
fracties aanvaardbaar zal zijn. Het 
amendement biedt ruimte om deze 
maatregel eventueel alsnog te 
betrekken bij de stelselherziening en 
daarbij het specifieke voorstel aan te 
passen aan een meer algemeen 
beleid dat de Kamer zal vaststellen. 

Het amendement biedt in ieder 
geval meer mogelijkheden voor een 
betere en tijdige voorlichting aan 
betrokkene. Het voorkomt voorts dat 
de belastingwetgeving gebruikt moet 
worden voor doeleinden waarvoor zij 
niet is bedoeld. 

De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mevrouw Ter Veld 
een vraag stellen over hetgeen zij 
over haar amendement heeft gezegd. 
Bedoelt zij te zeggen dat zij niet tegen 
de maatregel zelf is. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wijs 
erop dat wij natuurlijk verder zullen 
werken aan de stelselherziening. Het 
probleem is dan dat er redenen zullen 
zijn de mogelijkheden voor oude 
gevallen te bekijken. Mijn fractie heeft 
overigens in 1980 wel ingestemd met 
een inkomenstoets voor nieuwe 
gevallen. Ik denk daarom dat een 
strikt principiële afwijzing zich niet 
geheel verdraagt met onze opvattin-
gen. 

Ik heb ook de minimumdagloonbe-
palingen in 1982 niet op strikt princi-
piële gronden afgewezen. Ik heb toen 
echter voor onze afwijzing een aantal 
redenen aangevoerd. Die betroffen de 
kern van de stelselherziening, de 
cumulatieve inkomenseffecten, het 
grote inkomenseffect van de maatregel 
voor betrokkene en dergelijke. 

Wanneer het amendement wordt 
aanvaard en daarmee ook de ruimte 
kan ontstaan om dit in het kader van 
de stelselherziening voor andere 
bepalingen die een gelijksoortig effect 
hebben opnieuw te bekijken, dan 
biedt die ruimte inderdaad de moge-
lijkheid om op 1 januari a.s. wel met 
een dergelijke maatregel akkoord te 
gaan. Ik vrees namelijk dat als wij het 
volledig verwerpen het toch doorgaat. 
Ik hoop dat ik u hiermee zover kan 
krijgen mijn amendement te steunen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mevrouw 
Ter Veld gaat toch ervan uit dat de 
stelselherziening in ieder geval per 1 
januari a.s. zal zijn gerealiseerd. Dat 
zou wel eens niet het geval kunnen 
zijn. Dan moet zij, los van die stelsel-
herziening, straks instemmen met iets 
waartegen zij gezien haar andere 
argumenten misschien ook bezwaren 
heeft. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben 
evenmin als u regering, dus ik ben 
niet verantwoordelijk noch helderziend 
met betrekking tot het al dan niet 
kunnen invoeren van de stelselherzie-
ning. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik bedoel 
alleen maar dat mijn amendement 
ook de ruimte geeft om, wanneer de 
stelselherziening aan de orde is, 
meteen de AAW erbij te betrekken. Ik 
vind alleen de datum van 1 januari 
wat riskant. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ben het 
met mevrouw Groenman eens. 
Mochten de fracties van het CDA en 
de VVD mijn amendement steunen, 
dan hebben wij meer gewonnen dan 
als zij het amendement van mevrouw 
Groenman niet steunen en de wet 

toch doorgaat. Ik zal u, mijnheer de 
Voorzitter, dan ook verzoeken mijn 
amendement voor het amendement 
van mevrouw Groenman in stemming 
te brengen. Zover zijn wij echter nog 
niet. Politiek heeft soms ook iets met 
compromissen te maken, zo lees ik 
soms in de krant. 

Ik heb een enkele opmerking over 
de premie-effecten. Een verschuiving 
van de premiedruk van de AAW naar 
de WAO bij de werkgevers achten wij 
positief. Daarbij worden immers de 
arbeidsintensieve bedrijven met 
werknemers met een laag looninko-
men ontzien. Dat is precies het 
tegengestelde van het effect dat de 
staatssecretaris bereikte met de 
terugtrekking van de rijksbijdragen, 
toen hij vooral de AAW verhoogde en 
het aandeel van de werkgevers in de 
WAO verlaagde. Daarvoor is deze wet 
echter niet nodig. 

Wat de premieverdeling en de 
financiering van de sociale zekerheid 
betreft, zal het zeker nog een heel 
grote uitdaging zijn voor de regering 
om na te gaan op welke wijze zij 
daardoor een bijdrage kan leveren 
aan het herstel van de werkgelegen-
heid. 

Ik verwacht dat ook de staatssecre-
taris gevoelig is voor de argumenten 
opgrond waarvan ikmijnamendemen-
ten heb ingediend en dat hij deze 
amendementen positief zal benaderen 
en met betrekking tot de AAW zal 
benutten in de door mij bedoelde 
optiek. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De staatssecretaris zal 
vanavond antwoorden. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Successiewet 
1956(18226); 

Wijziging van de loonbelasting 
(teruggaafregeling bij het in de 
loonbelasting niet geldend maken 
van een toeslag op de algemene 
belastingvrije som) (18322); 

Verruiming van de verliescompensa-
tie alsmede aanpassing van de 
termijn voor navordering (18242); 

Verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting alsmede 
wijziging van de inkomstenbelasting 
inzake de regeling van de in de 
onderneming meewerkende echtge-
noot en de zelfstandigenaftrek 
(18262). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 
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De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! De regering en de 
regeringspartijen hebben de laatste 
tijd herhaaldelijk juichend gesteld dat 
het goed gaat met de economie, dank 
zij het succesvolle beleid van de 
regering. Ook is gesteld dat Nederland 
zich geen kabinetscrisis kan veroorlo-
ven, omdat dat beleid met kracht 
moet worden voortgezet. 

De vraag is echter of het werkelijk 
zo goed gaat met de economie en zo 
ja, of dat dan dank zij of ondanks het 
regeringsbeleid zo is. Volgende week 
zullen wij nader op die vragen ingaan. 
Wel wil ik er nu al iets over zeggen, 
want drie van de wetsvoorstellen 
waarover wij nu spreken zijn onderde-
len van het regeringsbeleid van 
lastenverlichting voor het bedrijfsle-
ven. 

Ze hebben dus te maken met deze 
problematiek. Ze komen bovenop de 
lastenverlichtingsoperatie van 
verleden jaar, die vooral betrekking 
had op de verhoging van de voorraad-
aftrek en van de vermogensaftrek. In 
feite geeft de regering in een paar jaar 
vijf a zes miljard aan lastenverlichting 
aan het bedrijfsleven. Tegelijk worden 
de uitkeringsgerechtigden keer op 
keer gekort. 

Dat wil zeggen dat het succesvolle 
overheidsbeleid waarop CDA en VVD 
zich beroemen voor een belangrijk 
deel bestaat uit het overhevelen van 
geld van mensen die werkloos, ziek, 
arbeidsongeschikt of bejaard zijn en 
een laag inkomen hebben naarae 
winstinkomens van bedrijven, vooral 
van grote bedrijven. 

In die zin is het kabinetsbeleid 
inderdaad succesvol. De winsten zijn 
in 1983 immers aanzienlijk gestegen, 
vaak met meer dan 100% en vooral 
bij de grote concerns, zoals Shell, 
Philips en AKZO. Verder neemt de 
economische groei toe, wat een 
aantal meevallers met zich brengt bij 
de overheidsuitgaven en bij de 
overheidsinkomsten en dus voor het 
financieringstekort. Daardoor is ook 
de afbraak van de werkgelegenheid 
gestopt. Deze hogere economische 
groei is echter grotendeels toe te 
schrijven aan de internationale 
conjunctuur en vooral aan de ontwik-
kelingen in de Verenigde Staten. 

Bij de begrotingsbehandeling van 
Economische Zaken heb ik daarop al 
gewezen, evenals op de uiterst 
onzekere en wankele basis waarop die 
opleving is gebaseerd. Ik doelde toen 
met name op de gigantische begro-
tings- en betalingsbalanstekorten van 
de Verenigde Staten zelf. De economi-

sche groei neemt dus ook in Nederland 
toe. Hij blijft overigens nog altijd 
aanzienlijk onder die van de meeste 
andere westelijke landen. Ik vind het 
in ieder geval volstrekt onjuist dat die 
groei wordt gespresenteerd als 
succesvol regeringsbeleid. 

Als er straks weer een internationale 
cirsis komt, zullen wij van de regering 
wel weer horen dat zij er echt niets 
aan kan doen. 

Dat er zo'n internationale economi-
sche crisis komt, is allesbehalve 
denkbeeldig. De recente economische 
top in Londen heeft duidelijk gemaakt 
dat men, met name Reagan, er niet 
over peinst om zo'n clash te voorko-
men. 

Terwijl de zogenaamde successen 
van het regeringsbeleid voornamelijk 
beperkt zijn tot een gigantische 
overheveling van loon- en sociale 
zekerheidsinkomens naar winstinko-
mens, is het regeringsbeleid met 
betrekking tot de menselijke kant van 
de zaak gewoon een ramp. Enig 
perspectief op drastische verminde-
ring, laat staan oplossing van de 
massawerkloosheid ontbreekt en de 
financiële nood wordt voor steeds 
meer mensen steeds knellender. 

Ook voor de ontwikkeling van de 
produktiestructuur biedt het regerings-
beleid weinig perspectiefvols. Het is 
vooral gericht op versterking van de 
exportsector, terwijl de op de binnen-
landse markt afgestemde sector sterk 
achterblijft, hoewel juist daar het 
merendeel van de arbeidsplaatsen te 
vinden is. Deze ontwikkeling naar wat 
tegenwoordig wel een duale economie 
wordt genoemd, is overigens al jaren 
geleden voorzien en ook bekritiseerd, 
niet alleen door mij maar ook door 
vele anderen ter linkerzijde. 

De conclusie is dus dat het regerings-
beleid wel degelijk 'succesvol' is, 
maar dat het op volstrekt verkeerde 
doeleinden is gericht. Wij leven nog 
altijd in een klassenmaatschappij en 
de regering is, dat moet ik toegeven, 
redelijk succesvol in haar streven, de 
ondernemersklasse te steunen. Dat 
beleid is mijns inziens, ondanks 
mystificaties over doelstellingen als 
werkgelegenheidsbeleid of het 
terugdringen van het financieringste-
kort, de werkelijke reden waarom men 
staat te juichen en waarom men 
hoogst benauwd is dat deze regering 
haar werk niet kan afmaken. 

Dat het in wezen niet gaat om 
bestrijding van de werkloosheid of 
meer zinvolle investeringen, maken 
de huidige lastenverlichtingsvoorstel-
len weer duidelijk. De berekeningen 
van het Centraal Planbureau waarin 

de verlaging van de vennootschapsbe-
lasting wordt vergeleken met een 
aantal andere mogelijke beleidsvarian-
ten - ik denk dan aan de verlaging 
van premies en van de loon- en 
inkomstenbelasting - van eenzelfde 
financiële omvang maken dat overdui-
delijk. Voor bijna alle relevante 
economische grootheden komt het 
resultaat van de verlaging van de 
vennootschapsbelasting als slechtste 
variant uit de bus. 

De werkloosheid daalt er niet door, 
het financieringstekort stijgt erdoor, 
meer dan bij andere varianten. Ik 
constateer dat dit in lijnrechte tegen-
spraak is met wat het kabinet zelf het 
eerste en het derde spoor van zijn 
beleid noemt. Met het wetsvoorstel 
voor de vennootschapsbelastingverla-
ging verliest het kabinet dan ook alle 
geloofwaardigheid, als het zich bij 
voorbeeld bij allerlei kortingswetten 
blijft beroepen op de financiële 
situatie van de overheid. 

Ik weet wat er op zo'n redenering 
wordt geantwoord, namelijk dat het 
het kabinet niet gaat om de kwantita-
tieve, maar om de kwalitatieve 
gevolgen. De verlaging van het tarief 
van de vennootschapsbelasting 
versterkt de slechte vermogenspositie 
van de bedrijven, lokt investeringen 
uit en maakt het vestigingsklimaat 
voor buitenlandse bedrijven beter en 
dat is goed voor de werkgelegenheid. 
In het FREIA-model van het Centraal 
Planbureau wordt alleen geen 
rekening gehouden met de vermogens-
positie en daarom komen de positieve 
effecten van de verlaging van de 
vennootschapsbelasting niet in de 
cijfertjes tot uitdrukking. 

Ook de VVD klampt zich overigens 
plotseling vast aan de betrekkelijkheid 
van de CPB-berekeningen. Ik denk dat 
daarbij terecht veel terughoudendheid 
past, maar dat moet dan ook in 
andere omstandigheden gebeuren. 
Dan merk ik er meestal niks van. Als 
het bij voorbeeld gaat om bezuini-
gingsdoelstellingen, wordt er een 
puur boekhoudkundige redenering 
gevolgd. 

Het vervelende in dit geval is, dat 
de regering zegt een aantal kwalitatie-
ve overwegingen en verwachtingen te 
hebben, die zij niet hard kan maken, 
hoewel daarom in de schriftelijke 
voorbereiding bij voorbeeld door mijn 
fractie nadrukkelijk is gevraagd. 

Over de gevolgen voor de investe-
ringen van deze lastenverlichtingsope-
ratie en ook van de eerdere kan de 
regering geen gegevens overleggen. 
Wat echter in elk geval duidelijk is, dat 
is dat het juist de meest winstgevende 
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bedrijven zijn die van de verlaging 
van de vennootschapsbelasting het 
meest profiteren. Juist bij hen is de 
vermogenspositie niet zo slecht. Juist 
zij financieren hun investeringen 
grotendeels zelf of hebben althans 
weinig moeite om kapitaal op de 
kapitaalmarkt aan te trekken. 

Daar tegenover heb je de marginale 
bedrijven met hun slechte vermogens-
positie en slechte rendementspositie 
die niet gemakkelijk aan kapitaal voor 
nieuwe investeringen kunnen komen 
en die ook aan deze verlaging van de 
vennootschapsbelasting weinig 
hebben. Ik noem als voorbeelden 
enerzijds Philips, dat aanzienlijk van 
deze maatregel profiteert, en ander-
zijds AVEBE, dat er niets aan heeft. 

Ook wat het kwalitatieve argument 
van het versterken van de vermogens-
positie beterft, geldt dus dat deze 
maatregel daarvoor niet doelmatig is. 
Dat wil zeggen, dat deze niet de 
vermogenspositie van die bedrijven 
versterkt die het werkelijk nodig 
hebben. Verlaging van de vennoot-
schapsbelasting is dus een niet 
doelmatige en ook onrechtvaardige 
maatregel. 

In de schriftelijke voorbereiding zijn 
alternatieven genoemd, zoals het 
verlagen van de werkgeverspremies 
of van de werknemerspremies of van 
de loonbelasting. Ook het vervangen 
van de WIR door verlaging van 
premies is door onder andere de 
president van de Nederlandsche Bank 
als een mogelijkheid geopperd. De 
minister-president lijkt, volgens 
recente berichten, daar wel iets in te 
zien, althans voorde verdere toekomst. 

Nu maken de 'spoorboekjes' van 
het Centraal Planbureau in de memorie 
van antwoord bij dit wetsontwerp 
duidelijk dat deze alternatieven in 
ieder geval wat de werkloosheidsbe-
strijding betreft enigszins doelmatiger 
zijn. Toch sta ik ook over die mogelijk-
heden niet te juichen. Het blijven 
globale, weinig doelgerichte maatre-
gelen. Het moet toch ook iedereen 
hier volkomen duidelijk zijn dat om 
werkelijk wat te doen aan de massale 
werkloosheid, om mannen en vrouwen 
een gelijke toegang tot de arbeids-
markt te geven, een drastische 
arbeidstijdverkorting noodzakelijk is. 

Ik vind dan ook dat het geld dat nu 
uitgetrokken is en wordt voor de hele 
lastenverlichtingsoperatie - dit zal in 
1986 zo'n 6 miljard bedragen -
doelgericht moet worden aangewend 
voor zo'n drastische arbeidstijdverkor-
ting. Ook WIR-gelden kunnen daarvoor 
worden ingezet. 

Een groot probleem bij zo'n arbeids-
tijdverkortingsoperatie is dat de 
koopkracht wordt aangetast, met 
name ook bij lagere inkomens die 
eenvoudig niet verder achteruit 
kunnen. Premieverlaging of verlaging 
van de loonbelasting ter compensering 
daarvan geven dan wel enigszins 
verlichting, maar dat zijn ook weer 
niet erg doelmatige maatregelen. 

Ze maken arbeidstijdverkorting wel 
wat gemakkelijker, maar ze werken 
over de hele linie, ook voor mensen 
en bedrijven zonder arbeidstijdverkor-
ting. Ik vind daarom dat er veel 
doelgerichter moet worden gewerkt, 
dat er een rechtstreekse koppeling 
gelegd moet worden tussen lastenver-
lichting of subsidies en het doorvoeren 
van drastische arbeidstijdverkorting. 

Dat kan door deze 6 a 10 miljard 
- dan denk ik aan de lastenverlichting 
in de fiscale sfeer en aan de WIR - te 
gebruiken voor een fonds voor 
arbeidstijdverkorting, waaruit bedrij-
ven die een drastische arbeidstijdver-
korting doorvoeren subsidie kunnen 
krijgen om de koopkracht van de 
lagere inkomens van een deel van 
hun werknemers op peil te houden. 
De nadere criteria voor subsidievoor-
waarden en dergelijke kunnen mijns 
inziens onderwerp van overleg met de 
sociale partners vormen. Op die wijze 
kunnen de gelden die nu over de balk 
gesmeten worden aan lastenverlich-
ting en ook aan de WIR, op een 
zinvolle wijze besteed worden, gericht 
op werkelijke bestrijding van de 
werkloosheid. Daarover wil ik graag 
een uitspraak van de Kamer. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Van der 
Spek wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat voor het bestrijden 
van de werkloosheid en voor het 
bevorderen van de herverdeling van 
het betaalde en het huishoudelijke 
werk een drastische arbeidstijdverkor-
ting noodzakelijk is; 

van mening, dat deze niet mag leiden 
tot een verdere aantasting van de 
koopkracht van de lagere inkomens; 

overwegende, dat de overheid het tot 
stand komen van arbeidstijdverkorting 
kan stimuleren door daarvoor in 
aanmerking komende bedrijven een 
financiële ondersteuning te bieden 
waardoor de koopkracht van de 
lagere inkomens op peil kan blijven; 

verzoekt de regering, een fonds ter 
bevordering van ATV in te stellen en 
daarvoor middelen aan te wenden die 
nu voor lastenverlichting van het 
bedrijfsleven en voor de WIR bestemd 
zijn; 

verzoekt de regering, voor deze 
financiering in overleg met de sociale 
partners nadere criteria te ontwikkelen 
en de Kamer daarover zo mogelijk 
vóór 1 januari 1985 te rapporteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 10 (18226, 18322, 18242 
en 18262). 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kom nu aan de 
verhoging van de zelfstandigenaftrek 
die in hetzelfde wetsontwerp is 
opgenomen. Ik vind dat ook daar blijkt 
dat de regering niet voelt voor een 
rechtvaardige inkomenspolitiek, want 
de hoogste inkomens zullen er het 
meest van profiteren. Als men bij 
voorbeeld uitgaat van de cijfers die de 
regering op blz. 8 van de memorie 
van toelichting noemt, dan blijkt dat 
ongeveer 15% van de belastingplichti-
gen die al het hoogste inkomen 
hebben, ongeveer 45% van het geld 
tot zich trekken. 

Dat zijn de naakte feiten. De regering 
is welbewust bezig geld over te 
hevelen van de laagstbetaalden naar 
de mensen met hogere inkomens. Als 
wij de argumentatie in de memorie 
van toelichting lezen, zou de regering 
daar nog dolgraag een extra schep 
bovenop doen onder het motto dat er 
dan een betere aansluiting bestaat 
met de verlaging van de vennoot-
schapsbelasting. Het zal duidelijk zijn 
dat dit soort voorstellen haaks staat 
op de visie van mijn fractie op een 
eerlijke inkomensverdeling. 

Ook aan de wetsvoorstellen met 
betrekking tot de verruiming van de 
verliescompensatie en de wijziging 
van de Successiewet heb ik geen 
behoefte. De wijziging van de Succes-
siewet komt neer op betaling in vijf 
jaar zonder rentevergoeding. Materieel 
komt het eigenlijk neer op een 
tariefsverlaging. De regeling wordt 
gemotiveerd met de redenering dat zij 
nodig is om de continuïteit van een 
onderneming te garanderen voor het 
geval er liquiditeitsproblemen zijn. 

Het merkwaardige is echter dat het 
gaat om een algemene regeling en er 
helemaal geen toetsing plaatsvindt of 
de erfgenaam werkelijk niet in staat is 
successierechten te betalen. Ik denk 
bovendien dat als de continuïteit door 
zoiets onzinnigs als vererving in 
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gevaar zou komen, dit ook wel op een 
andere manier valt te garanderen, bij 
voorbeeld doordat de overheid de 
eigendomstitels overneemt. 

Ten slotte maak ik een paar opmer-
kingen over wetsvoorstel 18322 dat 
los staat van de drie andere wetsvoor-
stellen. Het gaat hierbij om de 
uitvoering van een toezegging die 
door de regering in de Eerste Kamer 
gedaan is. Deze toezegging was nodig 
om een hele slechte wet, namelijk de 
tweeverdienerswet door die Kamer te 
slepen. Het komt erop neer dat het 
liquiditeitsnadeel dat mensen hebben 
als zij om hen moverende redenen de 
werknemersverklaring niet invullen, 
gecompenseerd kan worden door een 
toeslag die zij dan bij de inspecteur 
moeten aanvragen. Ik heb met de nu 
voorgestelde regeling weinig moeite. 
Een meer principiële discussie lijkt mij 
meer aan de orde bij de behandeling 
van de derde fase. 

Ik wil hierover nog wel een paar 
vragen stellen. Waarop baseert de 
staatssecretaris zijn stelling dat de 
werkdruk van de belastingdienst door 
deze regeling niet ernstig wordt 
vergroot? Hoeveel mensen zullen 
naar verwachting van deze regeling 
gebruik maken? Hoe zit het in het 
algemeen met de uitvoeringsproble-
men en de werkdruk voorde belasting-
dienst in verband met de invoering 
van de tweeverdienerswet? 

D 
De heer De Grave (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag is het zogeheten 
lastenverlichtingspakket voor het 
bedrijfsleven aan de orde. Namens de 
VVD-fractie zal ik het woord voeren 
over het voorstel het tarief van de 
vennootschapsbelasting te verlagen 
van 48% naar 43% en in het kader 
van het flankerend beleid het voorstel 
de zelfstandigenaftrek te verhogen. 
Mijn collega Van Rey zal de overige 
voorstellen behandelen. 

De noodzaak te komen tot een 
verlichting van de lasten die drukken 
op het Nederlands bedrijfsleven, is 
hecht in het tussen CDA en VVD 
gesloten regeerakkoord verankerd en 
staat bekend als het tweede spoor. 
Kabinetsvoorstellen ter concretisering 
van dit tweede spoor - het zal geen 
verbazing wekken - kunnen dan ook 
ten principale op de instemming van 
mijn fractie rekenen. 

In algemene zin staat de noodzaak 
tot lastenverlichting voor de overgrote 
meerderheid van deze Kamer ook niet 
ter discussie. Uit de schriftelijke 
voorbereiding van het onderhavige 

wetsontwerp blijkt dat ook de PvdA 
de noodzaak van rendementsherstel 
in het bedrijfsleven inziet, doch van 
oordeel is dat in de huidige economi-
sche situatie effectievere mogelijkhe-
den aanwezig zijn dan het kabinet nu 
voorstelt. Nu lijkt het mij niet zinvol 
om heden de uitvoerige debatten over 
dit onderwerp tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwingen 
van 1984 te herhalen, te meer omdat 
op verzoek van collega Wöltgens 
volgende week een actualisering van 
dit debat kan plaatsvinden aan de 
hand van een discussie over de 
Voorjaarsnota en de alternatieven 
voor het kabinetsbeleid van PvdA en 
D'66. 

Het lijkt mij echter wel juist, nu 
reeds in te gaan op de effectiviteit van 
de voorgestelde verlaging van de 
vennootschapsbelasting op investerin-
gen en daarmee op werkgelegenheid, 
ook in relatie tot alternatieven als een 
verlaging van de werkgeverspremies 
of de loonbelasting. Uit de in de 
memorie van antwoord weergegeven 
berekeningen van het CPB, op verzoek 
van de PvdA-fractie, zou moeten 
blijken dat een verlaging van de 
vennootschapsbelasting op investerin-
gen en werkgelegenheid minder 
positief uitwerkt dan mogelijke 
alternatieven; in vergelijking tot bij 
voorbeeld een verhoging van de 
WIR-basispremie zelfs belangrijk 
minder positief. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag komt op vragen van leden 
van de fractie van de VVD echter al 
snel de aap uit de mouw. Daarin 
staat: een verbetering van de vermo-
gensverhoudingen in het bedrijfsleven 
speelt in de investeringsrelaties van 
het FREIA-model geen rol; het is 
namelijk tot nu toe niet gelukt een 
dergelijk verband empirisch te 
toetsen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wat is uw 
conclusie daaruit? 

De heer De Grave (VVD): Daarover 
kom ik nog te spreken. Ik stel voor, 
daarop even te wachten. 

Met alle respect voor de berekenin-
gen van het Centraal Planbureau - de 
fractie van de VVD neemt die uitkom-
sten echt zeer serieus - maar elk 
rapport van gewicht, onder andere de 
Wagner-rapporten en elke deskundige 
van enige naam, en zeker de mensen 
uit de praktijk, hebben er bij voortdu-
ring op gewezen dat de stelselmatig 
uitgeholte solvabiliteitspositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven met alle 
kracht verbeterd diende te worden als 
absolute voorwaarde voor een 

gezondmaking van het bedrijfsleven en 
herstel van de investeringen. 

Een ondernemer investeert als hij 
verwacht dat de investering rendement 
zal opleveren. Hij zal daarbij het 
mogelijke rendement afwegen tegen 
de risico's. Dat is zijn vak. Een verlaging 
van de vennootschapsbelasting 
vermindert de belasting op het te 
behalen rendement en verhoogt dus 
dat rendement, hetgeen weer betekent 
dat de investeringsbeslissing een 
groter risico kan verdragen. In die zin 
werkt de verlaging van de vennoot-
schapsbelasting dus gunstig op 
investeringsbeslissingen. 

Aan die weging van verwacht 
rendement versus risico gaat voor de 
ondernemer een cruciale vraag 
vooraf: kan mijn bedrijf het risico van 
de investering dragen? Dan komt 
direct de vraag aan de orde naar de 
solvabiliteit, naar het weerstandsver-
mogen van de onderneming. Voor 
een bedrag met een slechte vermo-
gensverhouding kan zelfs een investe-
ring met een gering risico onverant-
woord zijn, nog daargelaten de 
financierbaarheid ervan. 

Terecht merkt het kabinet derhalve 
in de schriftelijke voorbereiding op 
dat de keuze voor een verlaging van 
het tarief van de vennootschapsbelas-
ting berust op kwalitatieve overwegin-
gen die niet in het FREIA-model 
voorkomen. Daarom zijn die overwe-
gingen echter nog niet minder 
waardevol, zoals ik hoop te hebben 
aangetoond. Beschikt het kabinet 
overigens ook over berekeningen van 
het Centraal Planbureau ten aanzien 
van de vraag wat er zou gebeuren als 
het tarief van de vennootschapsbelas-
ting niet met 5% zou worden verlaagd 
maar met 5% zou worden verhoogd? 

Volgens het FREIA-model zou dat 
ook zo goed als neutraal op het 
investeringsniveau moeten uitwerken: 
een verlaging met 5% nauwelijks 
effect, een verhoging met 5% dan 
toch ook nauwelijks effect. Mij hebben 
echter signalen en berekeningen 
bereikt, ook van het CPB, dat de 
effecten van een dergelijke verhoging 
op de investeringen uitermate 
negatief zouden zijn. Wellicht zijn de 
bewindslieden zo vriendelijk in deze 
toch wel interessante casus wat meer 
duidelijkheid te scheppen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Allereerst 
wil ik zeggen dat, als er geen empirisch 
verband te ontdekken is, het wel eens 
zou kunnen zijn dat er geen empirisch 
verband is. Men kan dan niet zeggen 
dat dat model dat dat verband niet 
ontdekt heeft, slecht is. Misschien is 
dat verband er niet. Vervolgens heeft 
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de heer De Grave gezegd dat de 
vermogensverhoudingen bepalend 
zijn ten aanzien van de vraag of men 
kan investeren. Het is meestal inder-
daad handig ook wat eigen vermogen 
te hebben. 

Het gaat mij erom van welke 
bedrijven nu de vermogensverhoudin-
gen verbeteren. Dat moet toch 
gebeuren voor de bedrijven die een 
slechte vermogensverhouding 
hebben. Aan wie komt deze verlaging 
van de vennootschapsbelasting ten 
goede? Uiteraard alleen maar aan de 
winstgevende bedrijven, want anders 
heeft het geen zin. Die winstgevende 
bedrijven zijn: banken, het verzeke-
ringswezen en de vrije-beroeps-BV's, 
althans voor een zeer groot gedeelte. 
Men kan erover twisten of het een 
groot gedeelte is; ik vind een kwart 
heel veel. 

Men verbetert dus de vermogensver-
houdingen van bedrijven die al een 
goede vermogensverhouding kennen. 
Voor de verliesgevende bedrijven ten 
aanzien waarvan het verhaal van de 
heer De Grave over de slechte 
vermogensverhoudingen op zou 
kunnen gaan, wordt helemaal niets 
gedaan. Integendeel, men benadeelt 
ze zelfs doordat men de verliesconv 
pensatie later geringer maakt, dan dat 
die zou zijn bij het hogere tarief van 
de vennootschapsbelasting. 

De heer De Grave (VVD): Met alle 
respect, maar ik denk dat de heer 
Wöltgens de zaak nu enigszins 
versimpelt. Wij praten over de 
vermogensverhouding in het Neder-
landse bedrijfsleven. De heer Wöltgens 
zal mij moeten toegeven dat inzake 
vermogensverhoudingen binnen het 
Nederlandse bedrijfsleven de afgelo-
pen 15 jaar stelselmatig sprake is 
geweest van een verlaging. In 1970 
werd een solvabiliteit van 50% als 
normaal beschouwd. De solvabiliteit 
is nu gedaald tot onder de 20%. 

Je kunt dan dus niet meer zeggen 
dat slechts een deel van het bedrijfsle-
ven wordt geconfronteerd met slechte 
vermogensverhoudingen. Voor een 
zeer groot, zo niet het overgrote deel 
van het bedrijfsleven moet je consta-
teren dat daar anno 1984solvabiliteits-
verhoudingen heersen die men niet 
gezond kan noemen. 

Bedrijven die nu weer wat winst 
maken, mede dank zij het succesvolle 
beleid van dit kabinet, hebben door 
het feit dat zij bijvoorbeeld nu een of 
twee jaar geringe of hogere winsten 
maken, niet in een klap hun vermo-
gensverhoudingen gesaneerd. Die 
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gebruiken op dit moment die winsten 
juist in belangrijke mate om de 
vermogensverhoudingen te saneren. 

Als je dan ook een ondernemer 
vraagt waarom de investeringen 
relatief achterblijven nu het toch beter 
met het bedrijfsleven gaat, dan zal 
stelselmatig zijn antwoord zijn dat 
door het overgrote deel van het 
bedrijfsleven de verbeterde winstposi-
tie wordt gebruikt voor de sanering 
van de balansverhoudingen. 

Ik kom dan terug op het voorstel 
van het kabinet en dat past precies in 
het betoog dat ik heb gehouden. De 
vermogensverhouding is voor het 
overgrote deel van het bedrijfsleven 
slecht. De winsten die nu worden 
gemaakt, moeten worden gebruikt 
voor investeringen om zo nieuwe 
arbeidsplaatsen te creëren. De 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting verruimt die winstmogelijkheden, 
aangezien er minder belasting 
behoeft te worden betaald. Er kan dus 
een snellere sanering van de balans-
verhoudingen plaatsvinden. Hoe 
sneller dit gebeurt, hoe sneller er 
nieuwe investeringen zullen komen 
en hoe sneller er nieuwe arbeidsplaat-
sen zullen worden gecreëerd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is niet 
zo dat hoe harder je iets zegt, dit des 
te meer waarheid bevat. 

De heer De Grave (VVD): Ik dacht niet 
dat ik dit hard zei. Ik zei dit duidelijk, 
opdat de heer Wöltgens mij goed kan 
verstaan aangezien hij nogal ver van 
mij afzit. 

Ook psychologische elementen zijn 
niet in rekenkundige modellen te 
verwerken, maar zelfs het Amsterdam-
se college van burgemeester en 
wethouders, dat toch niet van overdre-
ven goedgunstigheid in de richting 
van de huidige regeringscoalitie kan 
worden verdacht - ik heb daar uit 
hoofde van een andere hoedanigheid 
zo de nodige ervaring mee - moest 
toegeven dat bij promotiereizen om 
Amerikaanse investeerders te interes-
seren voor Amsterdam, de voorgeno-
men verlaging van het vennootschaps-
belastingtarief het meest aanspreken-
de en werkzame argument was ter 
onderbouwing van de stelling dat het 
de Nederlandse overheid ernst is met 
de verbetering van het ondernemings-
klimaat. Wellicht kan collega Wöltgens 
hierover nog eens contact opnemen 
met zijn oud-collega Van Thijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ja zeker! 
Stel dat hij mij overtuigd, bepleit de 
heer De Grave dan namens zijn fractie 
dat volgend jaar de lastenverlichting 
ook wordt gebruikt voor verdere 
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verlaging van de vennootschapsbelas-
ting? Bij al die prachtige effecten, 
moet je niet ophouden bij 43% maar 
zeker volgend jaar nog tot 40% 
doorgaan. 

De heer De Grave (VVD): Ik kom 
daarover na de volgende passage 
uitvoerig over te spreken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat vind ik 
erg jammer! Misschien kan de heer 
De Grave daar nu al iets over zeggen. 
Het lijkt mij dat het zijn betoog 
overtuigender maakt als hij nu zegt: 
op die bepaalde weg gaan wij verder. 

De heer De Grave (VVD): Ik kan daar 
in algemene zin het volgende over 
zeggen. Als wij praten over de 
invulling van een lastenverlichtingsbe-
leid, dan praten wij over een beleid 
voor dit jaar, dat een aantal maatrege-
len omvat. Je weegt de verschillende 
effecten van die maatregelen af. In die 
afweging heb ik aangegeven welke 
positieve effecten verbonden zijn aan 
een verlaging van de vennootschaps-
belasting. Op het moment dat wij 
praten over een verdergaande 
verlaging, zul je de voordelen daarvan 
moeten afwegen tegen de voordelen 
van andersoortige maatregelen die bij 
de invulling van het lastenverlichtings-
pakket voor 1985 ter discussie staan. 

Kortom die vraag is op dit moment 
gewoon niet in absolute zin te 
beantwoorden. Duidelijk zal echter 
zijn dat wij een verdergaande verlaging 
van het vennootschapsbelastingtarief 
niet op de mesthoop van de historie 
zullen gooien. Ik kom hier echter nog 
op terug. 

De heer Wöltgens (PvdA): Volgend 
jaar zijn er toch niet meer alternatieve 
mogelijkheden dan dit jaar? 

De heer De Grave (VVD): In het 
lastenverlichtingspakket voor dit jaar 
zijn verschillende alternatieven 
aangegeven. Daar heeft de regering 
voor gekozen. Aangaande een aantal 
mogelijkheden die de PvdA-fractie 
heeft genoemd, heb ik een afweging 
gemaakt. Volgend jaar is er een nieuw 
bedrag beschikbaar en dan zul je 
opnieuw moeten bekijken welke 
effecten het beste zijn ten aanzien van 
de verschillende mogelijkheden die er 
zijn. 

Het is goed mogelijk dat waar nu 
die verlaging van de vennootschaps-
belasting naar beneden is gegaan, 
van 48% naar 43%, een tweede 
trancheverlaging van 43% naar 40% 
in relatie tot alternatieven op een 
lagere prioriteitsvolgorde komen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben u 
zeer dankbaar voor deze opmerking. 
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Ik vraag mij dan alleen af waarom u 
dit jaar niet die andere afweging 
maakt. 

De heer De Grave (VVD): Dat heb ik 
nu net uitvoerig staan te betogen met 
kracht van zeer vele argumenten. Je 
moet je niet vastleggen op wat er 
volgend jaar gebeurt. Wij komen daar 
nog over te spreken. Duidelijk zal 
echter zijn dat de tweede tranchever-
laging voor de VVD-fractie heel 
nadrukkelijk niet uit beeld verdwijnt. 

Zoals gezegd, de voorgestelde 
verlaging van het vennootschapsbe-
lastingtarief acht de VVD-fractie een 
goede invulling van het tweede spoor 
van het regeerakkoord. 

Slechts op één punt is de VVD-fractie 
voorshands een andere mening 
toegedaan als het kabinet. Dat betreft 
het feit dat vennootschapsbelasting-
plichtige ondernemingen met een 
zogeheten 'gebroken' boekjaar in 
1984 maar ten dele van de voorgestel-
de verlaging van het tarief VPB zullen 
profiteren. Juist gelet op het grote 
belang van de maatregel voor het 
bedrijfsleven is de VVD-fractie van 
mening dat voor het onderscheid zeer 
zwaarwegende argumenten aanwezig 
dienen te zijn. 

Voorshands is mijn fractie van 
oordeel dat het kabinet deze argumen-
tatie in onvoldoende mate op tafel 
heeft gelegd. De uitvoeringsproblema-
tiek is beperkt van omvang, evenals 
het budgettaire gevolg van een 
eenmalige belastingderving van circa 
20 min. 

Daarenboven is ook bij de verlaging 
van het vennootschapsbelastingtarief 
in 1975 een regeling voor vennoot-
schappen met een gebroken boekjaar 
getroffen in die zin dat de winst pro 
rata temporis werd toegerekend aan 
de periode voor en na 1 januari. 
Derhalve heb ik inmiddels mede 
namens collega Van lersel ter zake 
een amendement bij de griffie 
gedeponeerd. Wij wachten met 
interesse de reactie van het kabinet af. 

Gisteren wist NRC-Handelsblad te 
melden dat het kabinet zou hebben 
besloten de tweede tranche van de 
verlaging van het vennootschapsbe-
lastingtarief van 43 naar 40% niet per 
1 januari 1985 te laten doorgaan. Even 
daargelaten de juistheid van dit 
bericht, als de bewindspersoon 
behoefte mocht voelen daarop te 
reageren, zal hij dat niet nalaten. Voor 
de VVD-fractie is die tweede tranche 
per 1 januari 1985 niet heilig. Wij 
staan open voor argumenten van de 
zijde van het kabinet dat een ander-
soortige invulling van het belastingver-

lichtingspakket voor 1985 wenselijk 
zou zijn. 

De VVD-fractie is wel van oordeel 
dat consistentie in het kabinetsbeleid 
wat betreft de lastenverlichting, zowel 
in de richting van het binnenlandse 
bedrijfsleven, als van het internationa-
le bedrijfsleven, van het grootste 
belang is. Een verdere verlaging van 
het tarief van de vennootschapsbelas-
ting naar 40% is door het kabinet 
aangekondigd en heeft met name in 
het buitenland sterk de aandacht 
getrokken. Als het kabinet al zou 
overwegen, voor 1985 de tweede 
trancheverlaging van de vennoot-
schapsbelasting te vervangen door 
een andere lastenverlichtingsmaatre-
gel, zou wat de VVD-fractie betreft in 
ieder geval deze tweede tranche 
nadrukkelijk in beeld dienen te blijven 
voor 1986. 

De VVD-fractie wi l het kabinet wel 
meegeven dat het mogelijk niet 
doorgaan van de tweede tranchever-
laging van de vennootschapsbelasting 
per 1985 en daarmee samenhangend 
ook het niet doorgaan van het 
flankerend beleid ten behoeve van het 
midden- en kleinbedrijf ten gunste 
van bij voorbeeld de verlaging van de 
werkgeverspremies, wel betekent dat 
het kleinbedrijf zonder personeel in 
het geheel niet van de lastenverlichting 
zal profiteren. Dat lijkt de VVD-fractie 
bepaald onwenselijk. Wij verzoeken 
het kabinet dan ook dringend, dit punt 
bij de te nemen beslissingen te 
betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! De schrifte-
lijke voorbereiding over de voorstellen 
met betrekking tot de zelfstandigen-
aftrek is zeer uitvoerig geweest en 
van de zijde van het kabinet bepaald 
overtuigend. De VVD-fractie stemt 
met de voorgestelde maatregelen in. 
Met betrekking tot de voorgestelde 
verruiming van de meewerkwinstrege-
ling, wil ik wel opmerken dat de 
VVD-fractie op dit punt meer funda-
menteel zal terugkomen bij de 
behandeling van de voorstellen in het 
kader van de 'derde fase tweeverdie-
ners'. In de praktijk blijkt de bestaande 
regeling steeds meer problemen op te 
roepen. Het lijkt de VVD-fractie dan 
ook juist daarover eens grondig met 
de regering van gedachten te wisselen. 
Ook de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf heeft met kracht van 
argumenten op een fundamentele 
discussie aangedrongen. 

Een andere wens van de Raad voor 
het Midden- en Kleinbedrijf acht de 
VVD-fractie echter bepaald minder 
juist. De Raad ondersteunt namelijk 
het pleidooi van het Koninklijk 
Nederlands Ondernemersverbond om 

de zelfstandigenaftrek voor winstinko-
mens tot f 100.000 met f 500 te 
verhogen en voor hogere winstinko-
mens geen aftrek toe te staan. Op 
zichzelf lijkt dit voorstel sympathiek, 
maar niet vergeten mag worden dat 
het voorstel om de zelfstandigenaftrek 
te verhogen een flankerende maatregel 
is bij de verlaging van het tarief van 
de vennootschapsbelasting. 

Voor ondernemingen welke vallen 
onder de vennootschapsbelasting 
betekent de voorgestelde tariefsverla-
ging een groter voordeel naarmate de 
vennootschapsbelastingplichtige 
winst hoger is. Al in het kabinetsvoor-
stel is dit gevolg niet volledig aanwezig 
voor winstinkomens, daar de zelfstan-
digenaftrek daalt bij een stijging van 
het winstinkomen. 

Door de progressiewerking in de 
inkomstenbelasting is het belasting-
voordeel door de verhoging van de 
zelfstandigenaftrek grosso modo voor 
de verschillende winstniveaus gelijk. 
Dat betekent dat ook het kabinetsvoor-
stel al niet fiscaal neutraal uitwerkt 
naar de verschillende rechtsvormen 
waarin ondernemingen worden 
gedreven. Het KNOV-voorstel zou 
deze problematiek echter nog in zeer 
ernstige mate verzwaren. 

De VVD-fractie acht het van groot 
belang dat de fiscale neutraliteit ten 
aanzien van de rechtsvorm waarin de 
onderneming wordt gedreven zoveel 
mogelijk gehandhaafd blijft. Dat klemt 
te meer tegen de achtergrond van 
signalen uit de belastingdienst over 
een vlucht van onder andere particu-
liere vermogens in de BV-vorm. De 
VVD-fractie acht het overigens een 
goede zaak dat het kabinet inmiddels 
heeft besloten een nader onderzoek te 
doen instellen naar de aard en de 
omvang van dit verschijnsel. Afhanke-
lijk van de bevindingen op dit vlak zal 
ook de vraag aan de orde moeten 
worden gesteld of de zelfstandigen-
aftrek zich mogelijk nog wel leent als 
instrument voor flankerend beleid. In 
ieder geval acht de VVD-fractie een 
verdere aantasting van het beginsel 
van fiscale neutraliteit als voorgesteld 
door het KNOV, hoe sympathiek dat 
voorstel op het eerste gezicht ook lijkt, 
uitermate ongewenst. De verhoging 
van de zelfstandigenaftrek is een 
maatregel in het kader van de verster-
king van de marktsector en dient 
primair daaraan getoetst te worden. 
Het is geen inkomensmaatregel. 
Daaromtrent wordt bij andere gelegen-
heden beslist. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
VVD-fractie is het tweede spoor van 
het regeerakkoord, de versterking van 
de marktsector, cruciaal. Het nu 
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voorliggende pakket vormt daarvan 
een afgewogen invulling, maar ook 
voor 1985 zal een substantiële 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
noodzakelijk zijn. Daarover wenst de 
VVD-fractie geen enkel misverstand te 
laten bestaan. 

Tot slot nog een korte opmerking 
over wetsvoorstel 18 322. De VVD-frac-
tie meent dat met de voorgestelde 
regeling voor 1984 op aanvaardbare 
wijze vooruit wordt gelopen op het 
systeem waarom is gevraagd in een 
door de Kamer aangenomen motie 
van collega Van lersel en mijzelve. Bij 
de behandeling van de zogeheten 
derde fase tweeverdieners zal op dit 
punt ongetwijfeld een nadere gedach-
tenwisseling met het kabinet kunnen 
plaatsvinden. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Voorzitter! 
Zoals collega De Grave reeds aankon-
digde, zal ik behandelen de wijziging 
van de Successiewet en de verruiming 
van de verliescompensatie alsmede 
aanpassing van de termijn van 
navordering. Ik zal mij in de spreektijd 
wat beperken om daarmee ruimte te 
winnen om in elk geval te proberen 
vandaag de technische herziening van 
de Successiewet, een zeer belangrijk 
wetsontwerp, te behandelen. 

Voorzitter! In september 1983 heeft 
de regering het rapport Fiscale 
maatregelen ten bate van het midden-
en kleinbedrijf aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Dit rapport, dat is 
opgesteld mede aan de hand van 
suggesties uit nota's inzake het 
midden- en kleinbedrijf alsook het 
rapport Start en vernieuwing van de 
Raad van Centrale Ondernemingsorga-
nisaties, is de basis geweest voor de 
vandaag te behandelen wetsontwer-
pen. 

Er zijn dan ook in deze Kamer al 
reeds een aantal concrete zaken 
behandeld: het permanent maken van 
de zelfstandigenaftrek, een verhoging 
van de voorraad" en vermogensaftrek, 
de verruiming van de mogelijkheid 
van een geruisloze overdracht van 
een onderneming en vandaag een 
aantal nieuwe voorstellen die reeds 
bij de aanbieding van de Miljoenenno-
ta waren aangekondigd. Het tweede 
spoor van het regeringsbeleid, 
versterking van de marktsector, wordt 
danig in praktijk gebracht. 

Voorzitter! Zoals u weet, zwerft de 
staatssecretaris van Economische 
Zaken, speciaal belast met het 
midden- en kleinbedrijf door heel 
Nederland, waarbij hij grote bood-

schappen doet die de Kamer nog niet 
bekend zijn, boodschappen die ten 
doel hebben, het grote belang van het 
midden- en kleinbedrijf te onderstre-
pen, hetgeen op zichzelf mijn instem-
ming heeft. Maar het zijn ook tijdro-
vende boodschappen, waardoor de 
heer staatssecretaris kennelijk te 
weinig tijd over heeft integrerend 
werk op departementale niveaus te 
verrichten. 

In alle ernst: het midden- en 
kleinbedrijf staat in de belangstelling. 
Regering èn parlement zijn zich 
bewust van het grote belang van 
midden- en kleinbedrijf als drijvende 
economische motor die gesmeerde 
maatregelen nodig heeft. Maar 
daarmee zijn wij ér nog niet. De 
commissie-Grapperhaus, die voor de 
zomer van 1985 zal trachten te komen 
tot concrete voorstellen ter verlichting 
van de administratieve rompslomp 
waarmee met name de kleinere 
bedrijven zijn opgescheept; heffingen, 
invorderingen van de belastingen en 
de premies voor volks-en werknemers-
verzekeringen, maken van hen 
onbezoldigde ambtenaren. 

Wij moeten in dat opzicht iets doen. 
De fractie van de VVD is blij, dat de 
staatssecretaris van Financiën deze 
zaken tot nu toe voortvarend heeft 
aangepakt. Dat komt wellicht ook, 
omdat hij niet zo'n aandrang heeft om 
grote en kleine boodschappen her en 
der in het land te doen. Hij beseft 
kennelijk heel goed dat het midden- en 
kleinbedrijf meer gebaat is met 
verlichtende fiscale maatregelen die 
op departementaal topniveau moeten 
worden genomen. Daarvoor moetje 
op je honk blijven. 

Staatssecretaris Koning: Voordat er 
een misverstand ontstaat, wil ik tegen 
de geachte afgevaardigde zeggen dat 
mijn collega van Economische Zaken 
zich zeer duchtig heeft geweerd bij de 
voorbereiding van deze fiscale 
wetsontwerpen. 

De heer Van Rey (VVD): Ik ben blij 
met deze aanvulling. Mijn opmerking 
zou dan meer slaan op een ander deel 
van het beleidsterrein van de staats-
secretaris van Economische Zaken. 
Die voorbeelden hebben wij de laatste 
tien dagen in vijfvoud gekregen. 

Wat de Sucessiewet betreft, heeft 
de fractie van de VVD er begrip voor 
dat de regering er de voorkeur aan 
geeft, de terugwerkende kracht te 
beperken tot 1 januari 1984, omdat er 
uitvoeringstechnische problemen 
zullen ontstaan bij een ingangsdatum 
in 1983. Welke oplossing zal er 
gezocht dienen te worden voor 
degenen die hun aanslag reeds 

hebben voldaan en die wél in aanmer-
king zouden zijn gekomen voor een 
betalingsregeling? Dit zou eventueel 
rechtsongelijkheid met zich kunnen 
brengen. Daaraan wil de fractie van 
de VVD in ieder geval niet meewerken. 

De opmerking in de memorie van 
antwoord dat de regeling deel 
uitmaakt van een pakket lastenverlich-
tende maatregelen voor het bedrijfsle-
ven, waarvan is aangekondigd dat 
deze van 1984 af van kracht zullen 
zijn, is voor mijn fractie dan ook niet 
doorslaggevend geweest. 

Naar aanleiding van de gedachten-
wisseling in de schriftelijke voorberei-
ding over een termijn van vijf jaar of 
van acht jaar, zijn wij van mening dat 
nu maar gestart dient te worden met 
een termijn van vijf jaar. De keuze van 
deze termijn blijft echter arbitrair. De 
regering heeft in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag gewezen op 
de uitvoeringstechnische complicaties. 
Daarmee zijn wij het voorlopig eens. 

Kan de staatssecretaris meedelen, 
of verzoeken tot een betalingsregeling 
thans nog niet in behandeling worden 
genomen door de belastingdienst, 
ook niet indien de gebeurtenis dit jaar 
heeft plaatsgevonden? 

De motie over de stakingsvrijstelling 
hebben wij verleden jaar behandeld 
bij de geruisloze overdracht. Bij de 
schriftelijke voorbereiding van dit 
wetsontwerp is die weer om de hoek 
komen kijken. De budgettaire gevolgen 
van een verhoging van de stakings-
vrijstelling ingevolge artikel 8, letter d, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 met f 5.000-, zijn berekend op 
ruim f5 miljoen. Dat bedrag vind ik 
erg hoog. Kan worden aangegeven 
hoe men tot dit bedrag is gekomen en 
hoe dit is opgebouwd? 

Is de staatssecretaris bereid om in 
de toekomst voor de stakingsvrijstel-
ling wèl een indexering toe te passen? 
In de memorie van antwoord worden 
een verhoging èn een indexering, dus 
samen, van het bedrag van de 
stakingsvrijstelling afgewezen. Zijn er 
dus alleen bezwaren tegen een 
indexering? 

Ik wil nog ingaan op de verliescom-
pensatie. In de schriftelijke voorberei-
ding is uitvoerig aan de orde geweest 
de verruiming van de termijn van de 
voorwaartse verliescompensatie, 
alsmede de verlenging van de 
carry-backtermijn van drie naar vijf 
jaar. De vergelijking van de termijn 
inzake de voorwaartse verliescompen-
satie, die door mijn fractie met name 
is opgevoerd in de schriftelijke 
voorbereiding, tussen Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten is niet mogelijk, omdat er 
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elders verschillende methodes 
worden gehanteerd. Zo wordt er in de 
Verenigde Staten een onderscheid 
gemaakt tussen verliezen in de 
exploitatiesfeer en verliezen in de 
kapitaalsfeer. 

Toch blijft de VVD-fractie van 
mening dat met een onbeperkte 
voorwaartse verliescompensatie meer 
recht wordt gedaan aan de in artikel 7 
van de de Wet op de inkomstenbelas-
ting neergelegde conceptie van de 
totale winst. Deze houdt in dat niet in 
een bepaald tijdvak te behalen winst 
onder de vennootschapsbelasting of 
de inkomstenbelasting behoort te 
vallen, maar dat de winst die gedurem 
de het gehele bestaan van de onder-
neming wordt gemaakt daartoe is te 
rekenen. Om praktische redenen 
wordt deze totale winst echter in 
jaarmoten verdeeld. 

Beide genoemde uitbreidingen 
zouden evenwel grote budgettaire 
gevolgen hebben. De VVD-fractie wil 
dus afzien van die beide uitbreidingen. 
Ook wil zij de discussie niet heropenen 
over het zojuist door mij aangehaalde 
artikel 7 van de Wet op de inkomsten-
belasting. 

De VVD-fractie is van mening dat er 
toch enige onbillijkheid ontstaat voor 
ondernemingen die een afwijkend 
boekjaar hebben. Collega De Grave 
heeft zojuist al gewezen op de aparte 
regeling voor vennootschappen met 
een gebroken boekjaar in 1975. De 
argumentatie in de memorie van 
antwoord is dan ook erg onduidelijk. 
Ik krijg graag een opheldering hierover. 

Samen met collega-Wolters heb ik 
een amendement ingediend over de 
carry-back, om deze met ingang van 1 
januari jongstleden mogelijk te 
maken. Dit amendement bewerkstel-
ligt dat voor de vennootschapsbelas-
ting gebroken boekjaren 1983 en 1984 
naar evenredigheid delen in de 
verruiming van de achterwaartse 
verliescompensatie. 

Mijnheer de Voorzitter! Het waren 
weinig opmerkingen. Wij gaan van 
harte akkoord. Daarmee hebben wij 
hopelijk ook nog tijd gespaard voor 
het andere wetsontwerp. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Driekwart jaar na de 
aankondiging van de voorstellen over 
de lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven, kunnen wij de desbetreffende 
voorstellen behandelen. In het 
pakketje voorstellen dat nu ter 
discussie staat, detoneert wetsontwerp 
18 322 eigenlijk een beetje. Dit heeft 

eigenlijk geen betrekking op lastenver-
lichting. De enige relatie is dat het ook 
om een fiscaal onderwerp gaat. 

Desalniettemin wil ik beginnen met 
een opmerking over deze, wat 
vreemde eend in de bijt. Zij is niet 
alleen vreemd, omdat er geen relatie 
is met de toegezegde lastenverlichting, 
maar zij is ook vreemd vanwege de 
inhoud. Het wetsontwerp dient ertoe 
tegemoet te komen aan degenen, die 
in het kader van de werknemersverkla-
ring een onvolledige opgave hebben 
gedaan uit privacy-overwegingen. Dat 
is uiteraard hun goed recht. Is het dan 
echter niet vanzelfsprekend dat zij 
daarvan zelf de in dit geval tijdelijke 
consequenties dragen? Consequenties 
van onvolledige opgave komen bij 
doorvoering van het onderhavige 
wetsvoorstel vooral voor rekening 
van de belastingdienst. 

De wetgeving wordt daardoor extra 
gecompliceerd. De personele belasting 
zal verder toenemen. En dat om een 
beperkt aantal mensen tevreden te 
stellen, die om privé-redenen niet 
normaal meewerken aan de uitvoering 
van de tweeverdienersmaatregel. De 
enige duidelijke noodzaak tot het 
voorstel ligt in de afdwinging daarvan 
door de Eerste Kamer. Wij behoeven 
ons daaraan uiteraard niet gebonden 
te weten. 

Het tweede bezwaar tegen deze 
onnodig complicerende regeling is 
het feit, dat de omstandigheid waarop 
de regeling betrekking heeft zich 
alleen maar dit jaar zal voordoen. Het 
lijkt mij tamelijk overbodig, voor die 
ene keer de belastingdienst extra 

bezig te houden met nieuwe werk-
zaamheden. 

Ik kom aan het eigenlijke onderwerp 
van de discussie, namelijk de 
voorgestelde lastenverlichting. Het 
heeft iets onbevredigends dat wij nu 
pas over de wetgeving hieromtrent 
debatteren. Wij kunnen er nog 
nauwelijks vrij over beslissen, gezien 
alle verwachtingen die zijn gewekt en 
gezien het feit dat wij al bijna halver-
wege het kalenderjaar zijn. Met goed 
fatsoen valt nu niet meer op de 
voornemens terug te komen, gesteld 
dat wij dit zouden willen. 

Een tweede bezwaar tegen het late 
tijdstip van behandelen betreft het 
verschil in situatie op het moment dat 
het idee rijpte op de departementen 
en het moment van eigenlijke wetge-
ving. Daartussen zit bijna een jaar. De 
economische omstandigheden en 
vooruitzichten verschillen nogal met 
die van een jaar geleden. Wij zullen er 
daarom voor moeten oppassen onze 
wetenschap van nu te projecteren op 
het moment van aankondiging van 
het voorstel. Dat zou ook niet fair zijn 
tegenover de betrokkenen. 

Daarom sprak het mij wel aan, dat 
de heer De Graaf andere nuances 
aanbracht, toen hij sprak over 1985, 
dan in de onderhavige voorstellen. 
Met onze wetenschap van nu kunnen 
wij nu iets zeggen over het meest 
wenselijke vervolg dat moet worden 
gegeven aan het beleid van lastenver-
lichting. Maar daarover straks iets 
meer. 

De voorgestelde wijziging van de 
Successiewet en de voorgestelde 

De heer Schutte /GPV) 
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verruiming van de verliescompensatie 
en de termijn voor navordering 
kunnen de volledige instemming van 
mijn fractie hebben. Het gaat om 
relatief eenvoudige wijzigingen die 
weinig kosten, maar die voor de 
betrokkenen wel heel wezenlijk 
kunnen zijn. De instemmende reacties 
van de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf leggen daar getuigenis 
vanaf. 

Iets meer woorden wil ik besteden 
aan de verlaging van het Vpb-tarief en 
de wijziging van de zelfstandigenaftrek 
in de inkomstenbelasting. De noodzaak 
van dit tweede beleidsspoor van het 
kabinet wordt door mijn fractie van 
harte onderschreven. Geen nieuwe 
bedrijvigheid en geen nieuwe werkge-
legenheid bij onvoldoende rendement. 

De voorgestelde matiging van het 
Vpb-tarief kan aan dat rendementsher-
stel een bijdrage leveren, alhoewel 
die bijdrage beperkt zal zijn voor die 
bedrijven die geen of slechts weinig 
winst maken. Een verdergaande 
matiging van loonkosten en van 
andere kosten zal een effect met een 
veel bredere spreiding hebben. Het 
beleidspakket voorzag ook in een 
zekere verlichting van de premiedruk 
voor werkgevers. De vraag rijst of 
hierop niet meer het accent had 
moeten liggen, gezien de zeer positieve 
werkgelegenheidseffecten van een 
verlaging van werkgeverspremies. 

Nog om een andere reden riep de 
voorgestelde tariefverlaging in de Vpb 
vragen op, namelijk de samenhang 
met een gelijktijdige verhoging van de 
tarieven voor de inkomstenbelasting. 
De scheve verhouding tussen de 
marginale druk in de inkomstenbelas-
ting en de druk van de vennootschaps-
belasting werd hierdoor nog meer 
benadrukt. De zogenaamde 'flankeren-
de maatregel' in de vorm van een 
aangepaste zelfstandigenaftrek kan 
aan dat bezwaar maar zeer ten dele 
tegemoet komen, te meer omdat deze 
wijziging in de zelfstandigenaftrek niet 
die vorrn en inhoud krijgt die eigenlijk 
nodig zou zijn. 

De bewindslieden erkennen dat 
eigenlijk ook voor de hogere winsten 
een proportionele aftrek zou moeten 
plaatsvinden, in plaats van het vrij 
lage, vaste bedrag dat nu wordt 
voorgesteld, De middelen daartoe 
ontbreken echter. Hebben zij ook 
overwogen, de zelfstandigenaftrek op 
dit punt aan te vullen, in het kader van 
de volgende ronde van lastenverlich-
tingen? Zou de vlucht in de BV om 
fiscale redenen niet sterker worden 
gestopt indien de tariefverlaging voor 

de vennootschapsbelasting vergezeld 
ging van adequate maatregelen in de 
inkomstenbelasting? 

De bijlage bij de memorie van 
antwoord sprak boekdelen: een 
verlaging van de werkgeverspremies 
heeft verreweg de gunstigste effecten 
op de werkgelegenheid. Winst- en 
verliesgevende bedrijven profiteren er 
in gelijke mate van, terwijl de arbeids-
intensieve en dienstverlenende 
bedrijven er relatief het meest van 
profiteren. Terecht merken de be-
windslieden in de memorie van 
antwoord op dat een dergelijke ver-
laging alleen mogelijk is bij een 
vermindering van de uitgavenverplich-
tingen. 

Wij moeten inderdaad niet meer 
terug naar de vele miljarden guldens 
aan rijksbijdragen die in het verleden 
aan de sociale fondsen werden 
uitgekeerd. Nu staat een ingrijpende 
herziening van het sociale zekerheids-
stelsel voor de deur. Ik pleit ervoor 
dat de vermindering van uitgavenver-
plichtingen zo veel mogelijk zal 
worden gevolgd door de ermee 
corresponderende premieverlaging. 
In dit jaar stond tegenover die 
premieverlaging een forse lastenver-
hoging, die nodig was om toch nog 
de noodzakelijke reductie van het 
financieringstekort te kunnen bewerk-
stelligen. 

Zo'n lastenverhoging zou volgend 
jaar achterwege kunnen blijven en 
zou dan kunnen worden weggestreept 
tegen een verdergaande verlaging 
van het vennootschapsbelastingtarief. 
De weg voor verdergaande inkomens-
matiging wordt daarmee vrijgemaakt. 

De combinatie hiervan met de 
premieverlaging moet mijns inziens 
aanmerkelijk sneller gunstiger 
effecten opleveren ten behoeve van 
de werkgelegenheid dan een ongerich-
te verlaging van de vennootschapsbe-
lasting. Zou zo'n ontwikkeling niet ook 
een antwoord zijn op de door het 
Centraal Planbureau gevreesde 
ontwikkeling in de richting van de 
duale economie? 

Er zijn ook nog andere mogelijkhe-
den om bij de komende lastenverlich-
ting te anticiperen op de door het CPB 
gevreesde ontwikkeling. Een relatief 
meer ontzien van bedrijven die 
primair op de binnenlandse markt 
opereren is mogelijk door een globale 
verlaging van de druk van indirecte 
belastingen. Nog rechtstreekser kan 
dit worden bereikt door bepaalde 
sectoren aan het lagere btw-tarief 
onderhevig te doen zijn. 

De SER stelde in zijn laatste advies 
over het sociaal-economische beleid 

voor de middellange termijn voor, 
een onderzoek in te stellen naar de 
effecten van een verlaging van het 
btw-tarief op bouwprodukten. Ook 
zou hierbij kunnen worden gedacht 
aan eenzelfde verlaging voor repara-
tie-opdrachten. Deze en andere 
mogelijkheden lijken mij eerder 
aangewezen middelen om bedrijven 
die voornamelijk op de binnenlandse 
markt opereren het noodzakelijke 
steuntje in de rug te geven: een 
voortgaande verlaging van de 
winstbelasting of een stimulering van 
de consumptieve bestedingen. 

Nu voor dit jaar echter concrete 
verwachtingen zijn gewekt ten 
aanzien van de hoogte van het 
Vpb-tarief en nu het jaar al zo ver is 
voortgeschreden, acht ik het niet laten 
doorgaan van de voorgestelde 
maatregelen schadelijker dan het 
nemen van geen of andere maatrege-
len. Vandaar dan ook dat ik mijn stem 
niet aan dit wetsontwerp zal onthou-
den. 

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat is het doel van 
lastenverlichting? Het doel van 
lastenverlichting is de dynamiek in de 
marktsector in positieve zin te beïn-
vloeden. Een merkwaardig nevenef-
fect is dat ook de discussie over de 
lastenverlichting een meer dynamisch 
karakter krijgt. Wij behoeven daarvoor 
maar te kijken naar hetgeen de laatste 
week over ons heen is gekomen. 

De premier deed bij voorbeeld een 
uitspraak in het partijblad en op 
dezelfde dag beantwoordden de 
ministers van Economische Zaken en 
Financiën vragen in het parlement 
over de kwestie. Zij kwamen daarbij 
met een ander oordeel dan de 
premier. Kortheidshalve sluit ik mij nu 
aan bij het standpunt dat de bewinds-
lieden van Financiën en Economische 
Zaken innamen. Klaarblijkelijk heeft 
de premier zich ook naar dat standpunt 
gevoegd. Hierop komen wij bij de 
behandeling van de vereenvoudiging 
van de WIR nader terug. 

Gisteren stond in het NRC dat 
mededelingen zouden worden 
gedaan over de belastingverlichting 
voor het komende jaar. Verder werd 
meegedeeld dat de vennootschaps-
belastingverlaging zou vervallen. 
Dat las ik zo juist ook in de Telegraaf. 
Navraag heeft mij geleerd dat daarover 
in generlei opzicht een beslissing is 
gevallen. Het is zeer ongewenst dat 
dergelijke berichten naar buiten 
worden gebracht zonder dat daarvoor 
argumenten aanwezig zijn. Welke 
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maatregel er ook wordt genomen, het 
bedrijfsleven heeft er in ieder geval 
belang bij dat er niet in al te specula-
tieve termen wordt gesproken. 
Daarbij gaat het dan zowel om de 
geloofwaardigheid als om de zeker-
heid. 

Ik wil voorts een enkel woord 
spreken over de aard van de lasten-
verlichting en over de omvang 
daarvan. Er is voorzien in een lasten-
verlichting van drie maal f2 miljard. In 
het afgelopen jaar hebben wij de 
beoogde lastenverlichting niet 
gehaald. Geruchten doen de ronde 
dat wij ook de lastenverlichting voor 
het komende jaar niet zullen halen. 
Wil de staatssecretaris hierover iets 
zeggen? 

Wat de aard van de lastenverlichting 
betreft, wijs ik erop dat wij zolang de 
lastenverlichting op het programma 
staat, steeds hetzelfde standpunt 
hebben ingenomen. Wij vinden dat in 
dezen geen dogmatiek moet worden 
betracht. Wij moeten wel vanuit een 
taakstelling werken en dus doelgericht 
te werk gaan. De maatregelen dienen 
te zijn: herkenbaar, effectief en 
uitvoerbaar. Zij moeten zijn gericht op 
het herstel van het bedrijfsleven. 

Kijken wij dan naar de eerste 
tranche ven nootschapsbelasting verla-
ging, een verlaging van 48% naar 
43%, dan zien wij dat deze verlaging 
voldoet aan de drie criteria die ik 
noemde. Immers, de bedoeling is dat 
er van het kabinet een signaal naar de 
markt gaat in de vorm van een 
duidelijk gebaar dat zowel nationaal 
als internationaal herkenbaar is. Uit 
dat gebaar moet blijken dat het het 
kabinet ernst is om de omstandighe-
den waaronder de marktsector moet 
funnctioneren, te verbeteren. Interna-
tionaal gezien heeft het gebaar zeer 
duidelijk gewerkt. 

Dit onderdeel van de totale lasten-
verlichting, dat een breed gamma van 
maatregelen omvat, is gericht op het 
doen ontstaan van sterkere onderne-
mingen. Daar ging het om. In het 
totale pakket zouden gelijktijdig met 
de sterke ondernemingen ook de 
minder sterke ondernemingen 
worden bevoordeeld. Dat moet in de 
onderlinge verhoudingen goed tot 
uitdrukking komen. 

Ik wil in dit verband nog een 
opmerking terzijde maken. Het 
stimuleren van sterke en gezonde 
ondernemingen is voor onze economie 
van levensbelang. Alleen sterke 
ondernemingen zijn voldoende in 
staat diepte-investeringen te plegen. 
Diepte-investeringen zijn absoluut 

noodzakelijk om bij te kunnen blijven 
in de technologische golf. Met een 
technologische golf, een golf van 
nieuwe vindingen, krijgt de gehele 
wereld thans te maken. 

Ik wijs er voorts op dat deze tranche 
een goede bijdrage levert aan de 
verbetering van de vermogensverhou-
dingen die, zoals wij allemaal weten, 
sterk zijn verslechterd. Ik ga dus 
geheel akkoord met een verlaging van 
de belastingen. 

Ten aanzien van het volgende 
onderdeel van de serie maatregelen, 
namelijk de verlaging van de vennoot-
schapsbelasting van 43% naar 40%, 
wil ik een paar kanttekeningen maken. 
Wij hebben steeds gezegd dat men in 
dezen niet mag uitgaan van een 
automatisme. Wij hebben steeds 
gezegd dat voor elke maatregel een 
afweging moet plaatsvinden. Daarbij 
zal men met argumenten moeten 
komen waarom de verlaging van 
43%naar 40% beter is dan andere 
maatregelen. 

Bij de onderlinge afweging van de 
verschillende instrumenten dienen wij 
drie elementen in aanmerking te 
nemen, namelijk het belang van de 
verlaging van de arbeidskosten, de 
verbetering van de vermogensverhou-
dingen en een door mij geliefkoosd 
onderwerp, de mobilisering van 
risicodragend kapitaal die wij in 
Nederland zozeer ontberen. 

Met andere woorden, wanneer wij 
overwegen over te gaan tot een 
verdere verlaging van werkgeverslas-
ten dan wel tot het doorzetten van het 
tweede deel van de verlaging van de 
vennootschapsbelasting, dient in de 
afweging in de schriftelijke toelichting 
van de regering zeer duidelijk tot 
uitdrukking te komen waarom men de 
voorkeur geeft aan het ene instrument 
boven het andere. 

De heer Wöltgens (PvdA): De heer 
Van lersel maakt nu een merkwaardige 
dubbelslag. Voor de lastenverlichting 
voor 1984 heeft hij drie criteria 
genoemd: helderheid, eenvoud en 
doeltreffendheid. Helder en eenvoudig 
is het wel. Of het doeltreffend is hangt 
ervan af welk doel je wilt treffen. Voor 
het volgend jaar noemt hij andere 
criteria, namelijk arbeidskosten, 
mobilisatie van risicodragend kapitaal 
en vermogensverhoudingen. 

Hij vroeg zich af wat wij voor 
volgend jaar moeten doen voordat wij 
met dat automatisme doorgaan; een 
heldere term die in een debat vorige 
week ook al een duidelijk signaal 
moest geven, zij het in een andere 
richting. Hij zegt dat wij tot een 
nieuwe afweging moeten komen. Bij 

het bepleiten van de verlaging van de 
vennootschapsbelasting heeft de heer 
Van lersel geen enkele afweging 
gemaakt. Hij heeft niet vergeleken 
met de verlaging van werkgeverslasten 
of met maatregelen die tot die 
broodnodige mobilisering van het 
risicodragend kapitaal zouden moeten 
bijdragen en dergelijke. Wil hij nu in 
elk geval die afweging maken voor 
het jaar 1984? 

De heer Van lersel (CDA): Wij hebben 
die afweging natuurlijk wel gemaakt, 
want wij hadden ook kunnen pleiten 
voor een onmiddellijke verlaging van 
48 naar 40% of lager. Dit is geenszins 
een badinerende opmerking, want in 
het Verenigd Koninkrijk is die slag 
inderdaad gemaakt. Daar betrof het 
een veel grotere verlaging dan van 48 
naar 40%, dus men had het hier ook 
kunnen doen. Dat betekent dat die 
afweging al in het pakket voor 1984 is 
besloten. 

Men heeft gezegd - wij stemmen 
daarmee in - dat aangezien de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting vooral een signaalfunctie heeft en 
gelukkig tegelijkertijd ook ten goede 
komt aan sterke ondernemingen en 
een bijdrage levert voor de vermogens-
verhoudingen, en de vennootschaps-
belasting wordt teruggebracht met 
vijf punten. Tegelijkertijd voert men 
een voorstel op ter verlaging van 
werkgeverslasten en dergelijke. Dat 
hele pakket is door ons positief 
benaderd. Nu komt het volgende jaar. 
Ik vind dat wij niet zonder meer de 
argumenten van omstreeks november 
1982 om tot dit pakket te komen voor 
1984 moeten hanteren voor het jaar 
daarop. Er moet een nieuwe afweging 
plaatsvinden, waarbij ook afgewogen 
moet worden tegenover de verlaging 
van de arbeidskosten, de verbetering 
van de vermogensverhoudingen en de 
mobilisering van het risicodragend 
kapitaal. Met andere woorden, het is 
geen automatisme, maar een opnieuw 
wegen. Daarbij sluiten wij niet uit dat 
van 43 naar 40% wordt gegaan. 

Wel moet de regering daarbij heel 
duidelijk aangeven waarom zij vindt 
dat onder de gegeven omstandighe-
den dat instrument toch beter is dan 
bij voorbeeld een nogforsere verlaging 
van de werkgeverslasten, waarvan 
iedereen weet dat het een buitenge-
woon goed instrument is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat is het 
toch dit jaar ook? 

De heer Van lersel (CDA): Nee, het 
gaat om twee verschillende jaren, 
waarvan ik heb gezegd dat niet 
volautomatisch dezelfde afweging 
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moet plaatsvinden. Wat de vennoot-
schapsbelasting betreft, moet inder 
daad de over het algemeen hoog 
geprezen signaalwerking naar het 
buitenland in aanmerking worden 
genomen, zoals ook uit de maatregelen 
in het Verenigd Koninkrijk blijkt. 
Verder geldt zowel het argument van 
de zekerheid van uitvoering als het 
argument dat het nu eenmaal is 
toegezegd. 

Ik kom nog even op die zekerheid 
van uitvoering. De verlaging van de 
werkgeverslasten zou een zeer goede 
zaak zijn, maar dat onderdeel wekt in 
het lopende jaar juist vraagtekens 
betreffende de verlaging van premie-
afdracht die is ontaard in een verho-
ging. 

Dat maakt mij natuurlijk enigszins 
wantrouwig bij maatregelen die voor 
het komende jaar worden voorzien op 
het punt van de werkgeverslasten. Als 
wordt gegarandeerd dat deze verla-
ging van de werkgeverslasten voor 
het volgende jaar ook daadwerkelijk 
en zichtbaar tot zijn recht zal komen, 
dan vinden wij het zeker een instru-
ment dat de allerhoogste aandacht 
verdient. 

Het moge duidelijk zijn, dat wij 
akkoord gaan met die verlaging van 
48% naar 43%, waarin een bijzonder 
element zit, namelijk het 'gebroken 
boekjaar'. Daarover is al gesproken 
door collega De Grave. Aan berekenin-
gen pro rata kunnen immers moeilijk 
uitvoeringstechnische bezwaren 
kleven, gezien het feit dat niet alleen 
in 1975 maar ook in 1972 een soortge-
lijke operatie heeft plaatsgevonden. 
Een wijziging van de wet in dezen zal 
het mogelijk maken dat alle vennoot-
schapsbelastingplichtige ondernemin-
gen ten volle van de verlaging kunnen 
profiteren. Daarom hebben wij het 
desbetreffende amendement mede 
ondertekend. 

Terecht is gekozen voor een 
flankerende maatregel met betrekking 
tot de zelfstandigenaftrek. Wij gaan 
daarmee akkoord. Die maatregel 
beoogt twee doeleinden te bereiken. 
In de eerste plaats is dat een compen-
satie van de nadelige premie-ontwik-
keling per 1 juli 1983 en 1 januari 
1984. In de tweede plaats gaat het om 
een flankerende maatregel van 
lastenverlichting als equivalent van de 
vennootschapsbelastingverlaging. 

Er is afgezien van een verruiming 
van de premievrijstelling- en premie-
reductieregeling. Dat zou immers 
hebben betekend dat de netto lasten-
verlichtende effecten te sterk zouden 
worden geconcentreerd op de groep 

ondernemers met winsten tussen 
circa f 19.000 en f 29.000. Door de 
aanwending van f70 min. in de sfeer 
van de zelfstandigenaftrek wordt 
terecht een meer gespreid effect 
bewerkstelligd. 

Een lastenverlichtende maatregel 
ten behoeve van zelfstandigen als 
equivalent van een verlaging van het 
tarief van de vennootschapsbelasting 
vereist een evenwichtige vertaling 
van die tariefsverlaging in de sfeer 
van de zelfstandigenaftrek. Dit is een 
van de redenen waarom wij in de 
schriftelijke voorbereiding nogal diep 
zijn ingegaan op de argumenten van 
de regering om te komen tot een 
opbouw, zoals zij die aan de Kamer 
heeft voorgelegd. Wij hebben daarbij 
vanzelfsprekend gebruik gemaakt van 
de publiek gemaakte argumentatie 
vanhetKNOV. 

Bij onze afweging van deze argu-
mentatie hebben wij de gekozen 
systematiek en het totale gebouw van 
lastenverlichting over deze kabinetspe-
riode in aanmerking genomen. Wij 
kunnen immers individuele maatrege-
len niet alleen geïsoleerd zien. Wij 
moeten ze ook plaatsen in het totaal 
van de lastenverlichting. 

Tijdens de schriftelijke voorberei-
ding hebben de bewindslieden 
gesteld dat een theoretisch juiste 
aanpassing van deze flankerende 
maatregel moet leiden tot een 
zelfstandigenaftrek die in omvang 
toeneemt met de omvang van de 
winst. Zij zien daarvan vooralsnog af, 
omdat het de voorkeur verdient om 
binnen de beschikbare middelen de 
lage en middelgrote winstinkomens 
meer te laten delen. Wij stemmen in 
met de nu gekozen systematiek. 

Tot nu toe wordt de bovengrens 
van f80.000 gehanteerd. Het stellen 
van zulk een bovengrens werd 
indertijd beargumenteerd met 
enerzijds het gegeven dat de middelen 
beperkt zijn en anderzijds met de 
wens dat de kleinere ondernemer 
vanwege zijn kwetsbaarheid het 
meest tegemoet moet worden 
gekomen. Ik wijs er overigens op dat 
indertijd de instelling en de verhoging 
van de zelfstandigenaftrek niet 
hebben plaatsgevonden als een 
zogenaamde flankerende maatregel. 

Daar wij nu hebben gekozen voor 
de flankerende maatregel van de 
zelfstandigenaftrek, zitten wij ook in 
die zin aan de consequenties vast, dat 
het algemeen werkende karakter van 
de lastenverlichting niet ongedaan 
mag worden gemaakt. Dat houdt in 
dat de parallelliteit tot een bepaalde 
hoogte in stand moet blijven. Bij een 
lage winst van vennootschappen 

vallen deze immers ook onder de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting. 

Het systeem van de zelfstandigen-
aftrek dat nu is gekozen, leidt onder-
tussen wel tot een steilere progressie. 
Dat is vanmiddag al gezegd. Zoals 
collega Wolters in de UCV over het 
midden- en kleinbedrijf niet lang 
geleden terecht heeft opgemerkt, gaat 
echter met name als gevolg van deze 
maatregel in 1983 en 1984 het 
inkomen van de zelfstandigen in de 
sfeer van het midden- en kleinbedrijf 
gemiddeld met 4% omhoog. 

Ik kom op het woordje 'vooralsnog' 
dat staat op blz. 8 van de memorie 
van toelichting. Dat 'vooralsnog' 
betekent vooralsnog afzien van een 
toename van de zelfstandigenaftrek 
naar rato van de omvang van de 
winst. Dit woord duidt erop dat bij 
wederom kiezen van de verlaging van 
de vennootschapsbelasting, bij 
voorbeeld van 43 naar 40% en deze 
flankerende maatregel de zelfstan-
digenaftrek proportioneel omhoog 
zou gaan. 

Ik wil hier drie kanttekeningen bij 
maken, waarbij ik overigens vooropstel 
dat ik hoop dat bij iedere nadere 
maatregel goed overleg zal plaatsvin-
den met de betrokken organisaties in 
midden-en kleinbedrijf, maar 
ook met andere werkgeversorganisa-
ties om tot een zo evenwichtig 
mogelijke samenstelling van het 
pakket te komen. 

Fiscaal is de opmerking die gemaakt 
wordt in de memorie van toelichting, 
logisch, maar blijkens de discussie 
hierover levert een dergelijke doelstel-
ling nogal wat problemen op. Daarom 
hebben wij te dien aanzien zware 
reserves. Het is overigens nog de 
vraag - ik heb dit al gezegd - of de 
gang van 43 naar 40% de meest 
gerede maatregel is. 

Bovendien zal het kabinet wanneer 
het dan toch voor een verdere 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting kiest met het oog op zelfstandigen 
ock kunnen zoeken naar een andere 
flankerende maatregel. Ik vraag de 
staatssecretaris hier nader op in te 
gaan. 

In meer algemene zin wijzen wij 
erop dat wij altijd, nog altijd warm 
voorstander zijn van een verdere 
verhoging van de vermogensaftrek. Ik 
ken de opvattingen van de staatssecre-
taris te dezen. Uit de markt komen 
hierover echter zoveel positieve 
ideeën, dat ik nogmaals zijn ideeën 
zou willen horen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Betekent 
dit dat de heer Van lersel een verhoging 
van de inflatie bepleit? 
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De heer Van lersel (CDA): Neen! U 
begeeft zich in de argumentatie van 
de staatssecretaris die altijd gezegd 
heeft dat de vermogens- en voorraad-
aftrek niets anders is dan het bevorde-
ren van de inflatieneutraliteit. Welnu, 
ik zeg dat de vermogensaftrek in de 
markt als een buitengewoon goed 
instrument wordt gezien. Ik spreek mij 
er niet over uit en dien er geen motie 
over in - dat doet u waarschijnlijk ook 
niet voor mij - dat die vermogensaftrek 
ingang zal moeten vinden. 

Het is echter bekend dat bepaalde 
fiscale ideeën die langzaam maar 
zeker opgeld doen uit hoofde van 
ervaringen in de praktijk, misschien 
ook wel hun invloed kunnen krijgen 
op het ministerie van Financiën. Ik zou 
graag weten wat op dit ogenblik de 
stand van de discussie op het depar-
tement is. Ik zeg hierbij eenvoudigweg 
aan de staatssecretaris dat wij er altijd 
een groot voorstander van zijn 
geweest om dit instrument te hanteren 
en dat dit in de markt ook als een zeer 
positief instrument bekend staat. 
Welnu, dit is een onderdeel van deze 
discussie. Wij kunnen hier in tweede 
termijn nader op ingaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is mij 
volstrekt helder, althans. Welke fiscale 
overwegingen zouden zich in het 
ministerie van Financiën of bij andere 
instanties kunnen ontwikkelen in de 
markt die enige motivering zouden 
kunnen geven tot verhoging van de 
vermogens- en voorraadaftrek, terwijl 
de inflatie daar geen enkele aanleiding 
toe geeft? 

De heer Van lersel (CDA): Het is aan 
de staatssecretaris om de argumenten 
te geven die voor hem richtinggevend 
zijn vanuit fiscale hoek. Misschien zijn 
zijn randvoorwaarden in de loop der 
tijd wat minder knellend geworden 
dan zij geweest zijn. Ik weet dit niet. 
Wij zullen dit horen. Ik zeg alleen dat 
het volgens degenen die in de praktijk 
werken met de ervaring van de 
vermogensaftrek, een zeer gunstig 
instrument is. Met andere woorden, u 
zoekt meer achter mijn woorden dan 
erin zit. 

De heer De Grave (VVD): Voorzitter! Ik 
wil de heer Van lersel ook een vraag 
stellen, misschien ter vermijding van 
een misverstand. De heer Van lersel 
sprak heel nadrukkelijk over de 
vermogensaftrek, bewust niet over de 
voorraadaftrek. Is dat juist? 

De heer Van lersel (CDA): Ja, dat is 
j j i s t . 

De heer De Grave (VVD): Zou ik dan 
van de heer Van lersel mogen weten 
welke overwegingen hij heeft om 
alleen maar te pleiten voor een 
verhoging van de vermogensaftrek en 
niet voor een verhoging van de 
voorraadaftrek? Voor een evenwichti-
ge bevordering van het bedrijfsleven 
is het nu eenmaal zo dat er een groot 
aantal bedrijven is dat een grote 
hoeveelheid voorraden heeft, maar 
een gering vermogen. Ik noem 
handelsondernemingen. Ik zie in dat 
verband niet helemaal de ratio van 
het feit dat de heer Van lersel alleen 
maar pleit voor een verhoging van de 
vermogensaftrek en niet voor een 
verhoging van de voorraadaftrek. 

De heer Van lersel (CDA): Ik heb 
alleen over de vermogensaftrek 
gesproken om dat in het algemeen 
mij ter ore is gekomen dat als het om 
een keuze tussen de twee gaat, men 
de voorkeur aan de vermogensaftrek 
zal geven. Misschien kan de staatsse-
cretaris ook daarop ingaan. 

Daarnaast werkt een vermogensaf-
trek een verbetering van de vermo-
gensverhoudingen in de hand. Het is 
goed voor het witten op plaatsen 
waar zwart geld aanwezig is. Er zijn 
een aantal argumenten te geven 
waarom de vermogensaftrek, los van 
het inflatieneutrale karakter dat er op 
het ogenblik inzit en wat wi j ten 
zeerste toejuichen, in een algemeen 
kader als positief wordt aanvaard. Dat 
is de reden waarom ik voornamelijk 
over vermogensaftrek en niet over 
voorraadaftrek heb gesproken. 

De heer Wöltgens (PvdA): De siqnalen 
die de heer Van lersel bereikt hebben 
over de voortreffelijkheid van de 
vermogensaftrek komen wellicht 
overeen met de signalen die de 
belastingdienst bereiken over de 
merkwaardige gebruiksmethode van 
de vermogensaftrek, zoals beleggings-
BV's. Is dat wat de heer Van lersel wil 
bepleiten? 

De heer Van lersel: (CDA): Neen, dat 
bepleit de heer Van lersel absoluut 
niet. Daarop kunnen wi j wellicht in de 
tweede termijn nog nader ingaan. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Thans is aan de orde 
het verzoek van de leden Schutte en 
Faber om de minister-president te 
mogen interpelleren over de datum 
van de voorgenomen viering van de 
bevrijdingsdag in 1985. 

Ik stel voor, dit verzoek in te 
wil l igen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze 
interpellatie te doen houden in de 
vergadering van 21 juni 1984, onmid-
dellijk na het vragenuur met spreektij-
den van twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

Wijziging van de Successiewet 
1956(18226); 

Wijziging van de loonbelasting 
(teruggaafregeling bij het in de 
loonbelasting niet geldend maken 
van een toeslag op de algemene 
belastingvrije som) (18 322); 

Verruiming van de verliescompensa 
tie alsmede aanpassing van de 
termijn voor navordering (18242); 

Verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting alsmede 
wijziging van de inkomstenbelasting 
inzake de regeling van de in de 
onderneming meewerkende echtge-
noot en de zelfstandigenaftrek 
(18262); 

en van: 
- de motie-Van der Spek over 
instelling van een fonds ter bevorde-
ring van arbeidstijdverkorting (18226, 
18322, 18242 en 18262, nr. 10). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Wolters (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De CDA-fractie kan in 
hoofdlijnen instemmen met het 
wetsvoorstel inzake de verruiming 
van de verliescompensatie. De 
regering heeft snel ingespeeld op de 
uitkomsten van het rapport van de 
interdepartementale werkgroep die 
zich heeft beziggehouden met de 
advisering over een aantal fiscale 
maatregelen ten behoeve van het 
midden- en kleinbedrijf. 

De nu voorgestelde uitbreiding van 
de achterwaartse verliescompensatie 
en de aanpassing van de wijze van 
voorwaartse verliesverrekening past 
geheel in het tweede spoor van het 
regeringsbeleid, te weten de verster-
king van de marktsector. Deze 
wijziging is naar onze mening van 
grote betekenis voor het gehele 
bedrijfsleven en zeker ook voor 
startende ondernemers. 

In de schriftelijke behandeling heeft 
mijn fractie op een aantal detailpunten 
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gepleit voor aanpassingen of bijstellin-
gen. Vooral op het punt van de fiscale 
eenheid waren er bij ons twijfels. In 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt onze suggestie om 
op een of andere wijze een verruiming 
van de mogelijkheid van verliescom-
pensatie aan te brengen op het punt 
van de aanloopverliezen die aanwezig 
zijn bij het aangaan van een fiscale 
eenheid afgewezen. 

De staatssecretaris stelt dat artikel 
15 derde lid van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting 1969 de bevoegd-
heid tot het stellen van voorwaarden 
zodanig beperkt dat deze voorwaarden 
slechts mogen strekken ter verzekering 
van de heffing. Uit hetgeen daarna 
volgt in zijn nota naar aanleiding van 
het eindverslag blijkt niet dat de 
heffing van de vennootschapsbelas-
ting niet verzekerd is indien de 
berekening van de aanloopverliezen 
na het aangaan van de fiscale eenheid 
onbeperkt in de tijd mogelijk blijft. 

De staatssecretaris voert aan dat 
een winsttoerekening na het aangaan 
van de fiscale eenheid aan elk van de 
vennootschappen afzonderlijk in zijn 
algemeenheid niet strookt met het 
wezen van de fiscale eenheid. Voor 
zover het voor het aangaan van de 
fiscale eenheid geleden verliezen zijn, 
vindt deze winsttoerekening binnen 
de fiscale eenheid echter steeds 
plaats, zij het dat deze nu beperkt blijft 
tot een periode van maximaal acht 
jaar na het aangaan van de fiscale 
eenheid. 

Naar onze mening wordt door de 
staatssecretaris niet aangetoond dat 
de verrekening van de verliezen over 
een langere periode dan acht jaar, in 
de situatie dat de aanloopverliezen 
ook na het aangaan van de fiscale 
eenheid onbeperkt compensabel 
zouden blijven, ertoe leidt dat de 
heffing niet meer verzekerd zou zijn. 
Dat was toch zijn sterkste argument. 

Het komt ons voor, dat de staatsse-
cretaris uitsluitend om praktische 
redenen de mogelijkheid tot verlies-
compensatie beperkt wil zien tot een 
periode van acht jaar na het aangaan 
van de fiscale eenheid en om die 
reden de aanloopverliezen van voor 
de fiscale eenheid transformeert in 
verliezen van het jaar voorafgaande 
aan de fiscale eenheid. Overschat de 
staatssecretaris de genoemde bezwa-
ren niet? Immers, slechts in een 
beperkt aantal gevallen, te weten 
wanneer de verliezen niet binnen acht 
jaar gecompenseerd kunnen worden, 
doen zich deze problemen voor. 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling heeft mijn fractie ervoor gepleit 
alle verliezen bij beschikking vast te 
stellen hetgeen wij principieel nog 
steeds juist achten. De praktische 
problemen, zoals door de regering 
geschetst, hebben ons ertoe gebracht 
onze wensen op dit punt terug te 
nemen. 

Ik kom vervolgens te spreken over 
het volgende wetsvoorstel. Mijn 
fractie kan geheel instemmen met 
doel en strekking van het wetsvoorstel 
wijziging van de Successiewet 1956. 
Het spoort geheel met het voorstel 
zoals gedaan in het rapport 'Fiscale 
maatregelen ten behoeve van het 
midden- en kleinbedrijf'. Ook dit 
voorstel van wet zal leiden tot de zo 
gewenste lastenverlichting van het 
bedrijfsleven. Bovendien zal deze 
wetswijziging een belangrijke bijdrage 
leveren aan de continuïteit van met 
name het kleinere bedrijf. 

Enige vraagtekens had mijn fractie 
aanvankelijk bij de begrenzingen zoals 
zij in de wetswijziging zijn voorgesteld, 
te weten de grens van f5000 en de 
termijn van vijf jaren. Wij zijn ervan 
overtuigd geraakt dat de vaststelling 
van deze grenzen niet theoretisch 
maar slechts praktisch valt te funderen. 
Daarvoor hebben wij begrip . 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling heeft mijn fractie vragen opgewor 
pen over het eventueel vervaardigen 
van een aparte vermogensopstelling. 
Middels een nota van wijziging heeft 
de regering deze vragen duidelijk 
beantwoord. De staatssecretaris is 
van mening dat de betalingsregeling 
niet van toepassing moet zijn op de 
verkrijging van aandelen in een 
beleggingsinstelling in de zin van 
artikel 28 van de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969. 

Dit standpunt wordt afgewezen 
omdat het tot gevolg zou hebben dat 
de faciliteit ook moet worden toege-
past op de verkrijging van ter beurze 
genoteerde aandelen. Deze conclusie 
lijkt niet logisch. Het gaat immers om 
de verkrijging van aandelen in een 
vennootschap waarin men een 
aanmerkelijk belang heeft. De staats-
secretaris stelt, dat het niet te verdedi-
gen valt dat de faciliteit wel zou 
moeten gelden voor de verkrijging 
van aandelen in een beleggingsinstel-
ling waarvan het vermogen geheel 
bestaat uit ter beurze genoteerde 
aandelen, maar niet voor de recht-
streekse verkrijging van ter beurze 
genoteerde aandelen. 

Naar onze mening kan dit niet de 
reden zijn. Ook bij de verkrijging van 
aandelen in een beleggingsmaat-

schappij, niet zijnde een beleggingsin-
stelling in de zin van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969, kan er 
sprake zijn van de verkrijging van een 
vennootschap waarvan het vermogen 
geheel bestaat uit ter beurze genoteer-
de aandelen. Desalniettemin trekt de 
staatssecretaris uit het feit dat in dat 
geval wel de betalingsfaciliteit geldt 
hieruit niet de conclusie dat deze dan 
ook maar moet gelden voor alle ter 
beurze genoteerde aandelen. Hoewel 
mijn fractie zich kan vinden in het 
gegeven dat de betalingsfaciliteit niet 
zal gelden voor een dergelijke beleg-
gingsinstelling acht zij de aangevoerde 
redenen onjuist. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor de fiscale lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven, een 
belangrijk onderdeel van het zoge-
naamde tweede spoor van het 
kabinetsbeleid, is voor het jaar 1984 
ruim f 1 mld. op transactiebasis 
uitgetrokken. Dit is een omvangrijk 
bedrag, waarbij alternatieve aanwen-
ding al snel aantrekkelijk lijkt. 

De fractie van D'66 onderschrijft 
echter het belang van het kabinetsbe-
leid gericht op rendementsherstel van 
het bedrijfsleven. De door de regering 
voor 1984 voorgestelde lastenverlich-
tende maatregelen voor het bedrijfsle-
ven dragen bij tot de gewenste 
verbetering van het ondernemings-
en investeringsklimaat in Nederland. 

Verlaging van de vennootschapsbe-
lasting van 48% tot 43% heeft naast 
de directe verlichting van de belasting-
druk voor het bedrijfsleven eveneens 
een psychologisch effect. Met name 
voor buitenlandse investeerders moet 
dit effect niet worden onderschat. 

Naast deze positieve effecten zijn er 
ook minder gunstige effecten te 
noemen. Verlaging van de vennoot-
schapsbelasting komt immers alleen 
ten goede aan de winstgevende 
bedrijven en heeft een volstrekt 
globaal karakter. Bedrijven die geen 
winst maken maar wel perspectief 
hebben, zijn minder gebaat bij de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting, hoewel de verruiming van de 
verliescompensatie aan dit bezwaar 
enigermate tegemoet komt. Ook 
startende bedrijven hebben in eerste 
instantie weinig voordeel van deze 
fiscale lastenverlichting. Juist in de 
eerste jaren, waarin aanloopverliezen 
tot liquiditeitsproblemen kunnen 
leiden, zijn andere maatregelen 
effectiever. 

Een tweede bezwaartegen verlaging 
van de vennootschapsbelasting zou 
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kunnen optreden, indien deze belas-
tingverlaging met zich brengt dat er 
een toename van de vlucht in BV's 
optreedt. Het is niet denkbeeldig dat 
nog meer particulieren hun beleggin-
gen in een BV-vorm onderbrengen. 
De regering zegt in de memorie van 
antwoord toe, eventuele ontwikkelin-
gen ter zake in de praktijk nauwlettend 
te zullen volgen en, indien dat 
gewenst blijkt, passende maatregelen 
tegen ongewenste ontwikkelingen te 
zullen voorstellen. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt duidelijk dat hierbij 
de signalen vanuit de belastingdienst 
als uitgangspunt dienen. Tevens 
wordt opgemerkt dat inmiddels 
dergelijke signalen inderdaad zijn 
ontvangen. De belastingdienst heeft 
opdracht gekregen, nader onderzoek 
te doen naar de aard en omvang van 
dit verschijnsel. Graag zouden wij iets 
meer vernemen over de signalen uit 
de belastingdienst. 

Verder vragen wij op welke termijn 
een nadere rapportage uit de belasting-
dienst wordt verwacht. Kan de Kamer 
op de hoogte worden gebracht van de 
resultaten van dat onderzoek? 

De fiscale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven voor 1984 heeft in 
hoofdlijnen de instemming van mijn 
fractie. Wel wil len wij opnieuw 
aandacht vragen voor de toch oneven-
wichtige benadering van het kabinets-
beleid. Naar onze mening dient in 
1985 meer aandacht te worden 
gegeven aan lastenverlichting voor de 
particulier om de comsumptieve 
bestedingen beter op peil te houden. 

Volgens berekeningen van het CBS 
is de particuliere consumptie in het 
eerste kwartaal van dit jaar met ruim 
een half procent gedaald ten opzichte 
van het eerste kwartaal van 1983. Na 
de stabilisatie in 1983 treedt dus 
opnieuw een verdere daling van de 
comsumptieve bestedingen op. Voor 
1985 dient naar onze mening dan ook 
prioriteit te worden gegeven aan 
verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting in plaats van een verdere 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting tot 40%. 

Uit NRC/Handelsblad van gisteren 
begrijpen wij dat het kabinet waar-
schijnlijk afziet van een verdere 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting. De vijfhoek van het kabinet zou 
reeds besloten hebben, af te zien van 
een verdere verlaging van de vennoot-
schapsbelasting, maar wel instemmend 
staan tegenover het verlagen van de 
sociale werkgeverspremies. Een stap in 
de goede richting. Beter zou het zijn 
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om de loon- en inkomstenbelasting te 
verlagen - dat wil de VVD naar ik hoop 
ook nog steeds - en verder de WIR-gel-
den in te zetten voor het verlagen van 
de sociale werkgeverspremies. Deze 
gedachte, reeds uitgewerkt in het 
D'66-plan voor 1984, begint zo langza-
merhand steeds meer aanhang te 
krijgen onder de beleidsmakers in 
Nederland. 

Ik kom tot de zelfstandigenaftrek. 
Voor startende bedrijven wordt het 
bedrag van de zelfstandigenaftrek 
gedurende drie jaar verhoogd met 
f1000. Inde schriftelijke voorbereiding 
hebben wij ons reeds uitgesproken 
voor een ruimere tegemoetkoming 
aan startende bedrijven. Gelet op het 
scheppen van nieuwe werkgelegen-
heid, maar ook gelet op het verminde-
ren van risico's bij het starten van een 
bedrijf, vinden wij de door de regering 
voorgestelde verruiming aan de 
magere kant. 

Bij de behandeling van het rapport-
Zegveld afgelopen maandag in de 
Kamer is het belang van startende 
bedrijven voor de technologische 
vernieuwing in Nederland breed 
uitgemeten. De Startersnotitie van 
staatssecretaris Van Zeil brengt 
hiervoor onvoldoende soelaas. Een 
verhoging van de tijdelijke verhoging 
van de zelfstandigenaftrek voor 
startende bedrijven tot f 2000 is, in dit 
licht bezien, zeer gewenst. 

De budgettaire gevolgen van een 
dergelijke wijziging worden geraamd 
op f 25 miljoen. In de schriftelijke 
voorbereiding hebben wij gesugge-

reerd, dit bedrag te financieren door 
middel van een verschuiving binnen 
de algemene zelfstandigenaftrek, in 
die zin dat de aftrek wordt verlaagd 
voor belastingplichtigen uit de hogere 
winstklassen. Het laatste wijst de 
regering met klem van de hand. De 
argumentatie daarvoor is echter 
allerminst overtuigend. 

Ook anderefracties hebben gewezen 
op de beperking van de zelfstandigen-
aftrek voor de hogere winstklassen in 
het verleden. Bij de introductie van de 
tijdelijke zelfstandigenaftrek in 1975 
bedroeg de grens f80.000; van 1979 
tot en met 1982 f 77.000; en in 1983, 
toen de permanente zelfstandigen-
aftrek werd ingevoerd, f 80.000. Er 
golden budgettaire overwegingen 
naast het argument om kleinere 
ondernemers vanwege hun kwetsbaar-
heid het meest tegemoet te komen. 

Het was in het verleden een politieke 
afweging en is dat nu nog steeds. Om 
zelfstandigen met een winst van 
f80.000 en meer eveneens te laten 
profiteren van de verhoging van de 
zelfstandigenaftrek, is dus ook een 
politieke beslissing. 

Geconstateerd kan worden dat 90 
min. van de 200 min. die wordt 
uitgetrokken voor de verruiming van 
de zelfstandigenaftrek - memorie van 
antwoord bladzijde 26 - naar zelfstan-
digen gaat met een winst van f80.000 
of meer, terwijl er slechts 60.000 
ondernemers van profiteren. Met 
andere woorden: slechts 11,5% van 
de zelfstandigen ontvangt 45% van de 
middelen die zijn geraamd voor de 
verruiming van de zelfstandigenaftrek. 
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De fractie van D'66 is dan ook van 
mening dat een andere uitwerking 
van de verhoging van de zelfstandigen-
aftrek via een ruimere aftrek voor 
lagere winstinkomens en voor een 
verruiming van startersaftrek gewenst 
is. Voorstellen van het KNOV, waarbij 
de middeninkomens een ruimere 
aftrek krijgen, verdienen mede in het 
licht van de zwaardere belasting als 
gevolg van de wet tweeverdieners te 
worden overwogen. De opvatting van 
de regering die elke inkomenspolitieke 
benadering blijkbaar afwijst, delen wij 
dan ook zeker niet. 

Met betrekking tot de door ons 
voorgestelde verruiming van de 
startersregeling tot f 2000, wil ik de 
regering vragen of zij hier alleen 
budgettaire bezwaren tegen heeft, 
zoals uit de schriftelijke voorbereiding 
kan worden opgemaakt, of ook 
andere. Ik heb op dit punt een amen-
dement ingediend vooreen verhoging 
van de zelfstandigenaftrek voor 
starters tot f2000. 

Naar aanleiding van de nota van 
wijzigingen in zake de verruiming van 
de regeling van de in de onderneming 
meewerkende echtgenote nog het 
volgende. Wij vinden de verhoging 
van het minimumbedrag van f2617 
tot f3483, dat als winst wordt toegere-
kendaan de meewerkende echtgenote, 
een verbetering, maar wij vinden met 
de Raad voor het Midden- en Kleinbe-
drijf dat de verhoging marginaal is en 
daarom nauwelijks van enige beteke-
nis. Het streven moet namelijk zijn, te 
komen tot een werkelijk realistische 
berekening van de winst die overeen-
komt met de mate waarin de echtge-
note meewerkt in de onderneming. 

De Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf heeft daar al eerder 
uitgebreide voorstellen toe gedaan, 
inclusief mogelijke oplossingen voor 
de uitvoeringsproblemen. Het streven 
naar emancipatie moet het mogelijk 
maken dat een reële met de feiten 
overeenstemmende winsttoerekening 
aan de meewerkende echtgenote 
mogelijk wordt gemaakt. Ik ben daar 
bij het debat over de tweede fase van 
de wet tweeverdieners ook al op 
ingegaan. 

De fractie van D'66 kan eveneens 
instemmen met de wijziging van de 
Successiewet, waarin wordt tegemoet 
gekomen aan mogelijke liquiditeitspro-
blemen die kunnen ontstaan bij 
bedrijfsopvolging als gevolg van het 
overlijden van een ondernemer. Het 
liquiditeitsprobleem kan zich voordoen 
omdat de Successiewet bepaalt dat 
uiterlijk binnen een maand na het 

opleggen van de aanslag de belasting 
dient te worden betaald. 

Voorgesteld wordt, een betalingsre-
geling in te voeren op grond waarvan 
het successierecht gefaseerd over een 
periode van vijf jaar mag worden 
voldaan zonder dat over deze periode 
rente is verschuldigd. Om te voorko-
men dat de overgang van een onder-
neming bij het overlijden van de 
ondernemer gunstiger wordt behan-
deld dan de overdracht tijdens zijn 
ieven, strekt de regeling zich ook uit 
tot het schenkingsrecht. 

Wij kunnen dus constateren dat het 
tegemoet komen aan het liquiditeits-
probleem een bredere werking heeft. 
Immers, er wordt niet getoetst of er 
van een liquiditeitsprobleem sprake is 
en ook schenkingen kunnen op 
dezelfde wijze worden behandeld. De 
argumentatie van de regering is 
echter billijk en wij kunnen dan ook 
met de huidige voorstellen instemmen. 

Wel wil ik de staatssecretaris 
vragen hoe hij tegen de uitvoering 
van deze wijziging aankijkt. 

De wet is tamelijk gecompliceerd, 
aldus de memorie van antwoord. 
Daar komen waarschijnlijk nog meer 
gecompliceerde voorwaarden - op te 
nemen in het uitvoeringsbesluit - bij. 
Wij kunnen, opnieuw, niet spreken 
van een vereenvoudiging van de 
belastingwetgeving. Dat was toch wel 
de bedoeling. Graag hoor ik hierop 
een reactie van de staatssecretaris. 

De werkdruk van de belastinginspec-
tie zal in ieder geval toenemen. 
Waarschijnlijk kan deze toename 
binnen de huidige bezetting worden 
opgevangen. Hoe verhoudt dit zich tot 
het investerings- en personeelsplan? 
Is daarin rekening gehouden met de 
uit de wijziging van de Successiewet 
voortvloeiende extra werkzaamheden? 

Ik zal nu spreken over de teruggaaf-
regeling bij het in de loonbelasting 
niet geldend maken van een toeslag 
op de algemene belastingvrije som. 
Om het wetsontwerp over de tweever-
dieners ook door de Eerste Kamer te 
loodsen, moest de regering een 
toezegging doen die zij in de Tweede 
Kamer niet had willen doen. 

Eén van onze bezwaren tegen het 
wetsvoorstel was de aantasting van 
de privacy. Het feit dat er nu een 
regeling wordt voorgesteld om 
enigszins tegemoet te komen aan 
deze bezwaren, geeft ons met terug-
werkende kracht gelijk. Uiteraard 
blijven onze bezwaren tegen de wet 
tweeverdieners ook met deze aanvul-
ling bestaan. Ik zal daar nu niet verder 
op ingaan. Dit wetsontwerp op zijn 
eigen merites beoordelend, kunnen 
wij ons hiermee verenigen. 

Met het wetsontwerp inzake de 
verruiming van de verliescompensatie 
alsmede aanpassing van de termijn 
voor navordering, kan mijn fractie 
instemmen. 

G 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Hoewel het nu niet de 
gelegenheid is om over de agenda 
van de Kamer te discussiëren, 
alhoewel, wil ik opmerken dat een 
gezamenlijke agendering van wets-
voorstellen kennelijk niet betekent dat 
er sprake is van een hechte inhoude-
lijke samenhang van de betreffende 
voorstellen. 

Het wetsvoorstel dat betrekking 
heeft op de teruggaveregeling in de 
loonbelasting kan men immers 
beschouwen als een enigszins 
vreemde eend in deze bijt die voor het 
overige in het teken staat van lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven. Om 
die reden wil ik vooraf dan ook eerst 
enkele opmerkingen maken over het 
wetsvoorstel onder nummer 18 323 
om dan vervolgens wat uitgebreider 
in te gaan op de fiscale lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven die in de 
overige voorstellen centraal staat. 

Mijn fractie ontkent niet dat er 
omstandigheden kunnen zijn waarin 
de belastingplichtige afziet van het 
geldend maken van een toeslag op de 
algemene belastingvrije som die op 1 
januari jl. in de wet is vastgelegd. In 
het debat over de tweede fase in de 
z.g. tweeverdienerswetgeving hebben 
wij echter betoogd dat het liquiditeits-
offer dat voor deze bescherming van 
deze persoonlijke levenssfeer moet 
worden gebracht niet buiten proporties 
is. 

Niettemin ontlenen wij hieraan 
geen motief om ons tegen een, zij het 
voorlopige, regeling op dit punt te 
verzetten. Om die reden hebben wij 
destijds ook niet tegen de betreffende 
motie van de collega's De Grave en 
Van lersel gestemd. Daarom zullen wij 
ook onze steun aan het voorliggende 
voorstel niet onthouden. Ik formuleer 
dit met opzet zo terughoudend, omdat 
wij moeten vaststellen dat de proble-
matiek met betrekking tot de privacy-
bescherming in dit geval niet los staat 
van de ontwikkelingen in de samenle-
ving waarin naast het wettig huwelijk 
in toenemende mate min of meer 
vrijblijvende verbindtenissen tussen 
burgers ontstaan die geen degelijke 
rechtsgrond bezitten. 

In dit verband heb ik er behoefte 
aan nog enige aandacht te vragen 
voor de consequenties van deze 
regeling voor de belastingdienst. De 
staatssecretaris verwacht, zo schrijft 
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hij in het nadere rapport, dat van de 
voorgestelde regeling geen ruim 
gebruik zal worden gemaakt. Uit de 
verwoording van het advies van de 
Raad van State proef ik ter zake echter 
een wat minder groot optimisme. 

De fractie van de PvdA voert in het 
voorlopig verslag vervolgens drie 
redenen aan waarom het met de 
taakverzwaring voor de belasting-
dienst niet zo'n vaart zal lopen, 
waarbij de staatssecretaris zich in de 
memorie van antwoord heeft aange-
sloten. Het blijft bij dit alles echter 
gaan om veronderstellingen. Boven-
dien zal ook het aantal personen dat 
uiteindelijk van de nu voorgestelde 
regeling gebruik maakt nog geen 
juiste indicatie zijn, omdat de regeling 
waarschijnlijk geen grote publieke 
bekendheid zal genieten, terwijl er 
ook lang onduidelijkheid is blijven 
bestaan over de definitieve invulling 
ervan. 

Toch zullen soortgelijke problemen 
zich ook in de derde fase van de 
tweeverdienerswetgeving blijven 
voordoen. De staatssecretaris geeft 
dat in de memorie van antwoord ook 
aan. Om zoveel mogelijkte voorkomen 
dat wij bij een soortgelijke regeling in 
het kader van die derde fase opnieuw 
in het duister moeten tasten over de 
te verwachten belangstelling voor 
deze regeling en bijgevolg dus ook 
over de te verwachten taakverzwaring 
voor de belastingdienst, wil ik de 
staatssecretaris vragen of hij bereid is 
ter zake enig onderzoek te verrichten, 
zodat er op dit punt meer duidelijkheid 
kan worden geschapen. 

Ik stel deze kwestie overigens ook 
aan de orde in het licht van andere 
maatregelen die de taak van de 
belastingdienst kunnen verzwaren, 
waarbij ik onder meer denk aan het 
aanhangige wetsvoorstel met betrek-
king tot verruiming van de voorlopige 
teruggaaf. Ook bij deze maatregel 
verwacht de regering een gering 
effect voor de taak van de belasting-
dienst. De staatssecretaris zal het 
echter met mij eens zijn dat vele 
kleine taakverzwaringen kunnen 
cumuleren tot een verzwaring waar-
mee in beleidsmatige zin wel degelijk 
rekening moet worden gehouden. 

Voorzitter! Ik kom nu toe aan de 
wetsvoorstellen die aansluiten bij het 
tweede spoor van het regeringsbeleid 
gericht op versterking van de econo-
mische structuur van de marktsector. 
Wel moet worden aangetekend dat 
hiermee de realisering van het eerste 
beleidsspoor, terugdringing van het 
financieringstekort, structureel met 

ongeveer 1 mld. wordt vertraagd. Het 
feit dat juist dit eerste spoor tot de 
primaire verantwoordelijkheid van de 
overheid moet worden gerekend, 
dwingt er daarom toe ons zeer goed 
rekenschap te geven van de doelma-
tigheid van de gekozen instrumenten 
met betrekking tot het tweede beleids-
spoor. 

Juist over deze doelmatigheid is al 
enige tijd discussie gaande, een 
discussie die zich toespitst op de 
vraag waar nu de nadruk van de 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
moet komen te liggen; bij de factor 
arbeid of bij de factor kapitaal. 

Die discussie is nog eens aange-
zwengeld door de president van de 
Nederlandsche Bank, de heer Duisem 
berg, bij de presentatie van het 
jaarverslag over 1983 en zeer recent 
door de minister-president zelve, 
waar hij in zijn partijblad min of meer 
pleit voor afschaffing van de WIR. 

Als wij deze discussie betrekken op 
de voorstellen die hier nu aan de orde 
zijn, dan rijst de vraag hoe de lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven het 
meest effectief kan zijn, met fiscale 
middelen op het terrein van de 
vennootschapsbelasting en de 
inkomstenbelasting of met middelen 
in de sfeer van de sociale zekerheid, 
met andere woorden met een verla-
ging van de werkgeverspremies. Nu 
moeten wij constateren dat een 
aanzienlijk deel van het budget dat in 
1984 beschikbaar is voor lastenverlich-
ting ten behoeve van het bedrijfsleven, 
wordt aangewend in de fiscale sfeer. 

De bewindslieden verdedigen deze 
handelwijze in antwoord op onze 
vraag in een van de voorlopige 
verslagen met het argument dat de 
uiteenlopende aspecten die voor de 
positie van het bedrijfsleven van 
belang zijn, noodzaken tot een breed 
samengesteld pakket van maatregelen. 
Dit is een plausibele redenering die 
mijn fractie in beginsel ook onder-
schrijft. Toch zal er niet alleen oog 
moeten zijn voor de breedte van het 
pakket maatregelen maar evenzeer 
voor de evenwichtigheid ervan. 

Het komt ons voor dat de discussie 
zich daarop zal moeten toespitsen 
waarbij de aandacht niet alleen 
gericht is op 1984 maar ook op de 
jaren erna, zodat er ook in de tijd 
gezien van een evenwichtig beleids-
pakket kan worden gesproken. 
Daarom heb ik gisteravond met meer 
dan gewone belangstelling kennis 
genomen van berichten in de pers dat 
in 1985 het zwaartepunt van de 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
blijkbaar bij een verlaging van de 

werkgeverspremies zal komen te 
liggen. 

De collectieve lasten die op het 
bedrijfsleven rusten, zijn immers niet 
louter en zelfs niet overwegend fiscaal 
van aard. Voor een belangrijk deel is 
de rendementspositievan het bedrijfs-
leven aangetast door een zeer sterk 
gestegen loonkostencomponent. Het 
ligt voor de hand in het beleid 
daarmee nadrukkelijk rekening te 
houden. 

Deze overwegingen brachten mijn 
fractie tot het pleidooi om het zwaar-
tepunt van de lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven in 1985 te verleggen 
naar een verlaging van de werkgevers-
premies. Nu de regering blijkbaar in 
dezelfde richting denkt, kan ik mij 
beperken tot de vraag hoe de eerder 
genoemde persberichten nu moeten 
worden beoordeeld in het licht van de 
opmerking in de memorie van 
antwoord bij wetsvoorstel 18 262, 
namelijk dat een automatische 
herhaling van een tariefsverlaging 
zeker geen vast gegeven is. 

Een en ander betekent niet dat wij 
ons tegen het voorliggende beleids-
pakket voor 1984 zullen verzetten. Een 
eenmalige verlaging van de vennoot-
schapsbelasting en een verruiming 
van de zelfstandigenaftrek zijn 
beleidsinstrumenten die een direct 
effect sorteren waar het gaat om de 
vermogenspositie van het bedrijfsle-
ven, terwijl hiervan bovendien een 
belangrijk psychologisch effect 
uitgaat. 

Wel heb ik in dit verband nog 
behoefte aan het maken van een 
kritische kanttekening bij een opmer-
king van de bewindslieden in de 
memorie van antwoord ter zake van 
het wetsvoorstel 18 262. Mede naar 
aanleiding van onze vragen schrijven 
zij op blz. 14 dat zij een verlaging van 
de loonkosten ook zien als een 
belangrijke verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers, waarop 
zij er vervolgens hun blijdschap over 
uitspreken dat in het loonoverleg een 
aanmerkelijke matiging van de 
loonontwikkeling is bereikt. 

Uit het laatste mag men concluderen 
dat werkgevers en werknemers hun 
verantwoordelijkheid hebben ver-
staan. De bruto lonen in Nederland 
lopen sinds enige tijd weer in de pas 
met het buitenland. Het beeld blijft 
echter onevenwichtig als men de 
netto lonen in de beschouwingen 
betrekt. Het bruto/netto-traject, 
waarbij ik ook de werkgeverslasten 
reken, wordt in de wereld bij mijn 
weten slechts overtroffen door het 
sterk gecollectiveerde Zweden. Juist 
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voor de reductie van dat bruto/netto-
traject heeft de regering een zeer 
belangrijke verantwoordelijkheid, die 
ook aansluit bij haar eerste beleids-
spoor, i.c. beheersing van de collectie-
ve sector. 

Uit het gestelde in de memorie van 
antwoord zou men kunnen afleiden 
dat de regering voorbij ziet aan haar 
taak in dezen. Ik zou het daarom op 
prijs stellen wanneer de bewindslieden 
deze indruk willen wegnemen. Op 
welke wijze zullen zij hun verantwoor-
delijkheid ter zake inhoud geven? Een 
en ander sluit dan ook aan bij een 
eerdere vraag over een mogelijke 
verlaging van de werkgeverspremies. 

Ik kom ten slotte toe aan enkele 
opmerkingen over de afzonderlijke 
wetsvoorstellen die betrekking 
hebben op de fiscale lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. Het voorstel 
om de betaling van het verschuldigde 
successie- en schenkingsrecht bij het 
verkrijgen van een in de onderneming 
belegd vermogen te faseren, waarbij 
bovendien renteheffing achterwege 
blijft, heeft mijn fractie met instem-
ming begroet. 

Hoewel het enigszins onwerkelijk 
klinkt gezien het totaal van de proble-
men waarmee het bedrijfsleven te 
kampen heeft, is hierbij toch wel 
sprake van een reëel knelpunt, als het 
gaat om bedrijfsopvolging. Mijn 
fractie heeft er dan ook geen behoefte 
aan, hierop plenair nader in te gaan. 

De verruiming van de verliesconv 
pensatie en de aanpassing van de 
navorderingstermijn bij achterwaartse 
verliescompensatie kan worden 
gekenmerkt als een verbetering ten 
opzichte van de huidige regeling. In 
de schriftelijke voorbereiding hebben 
wij niettemin de vraag aan de orde 
gesteld in hoeverre dit instrument 
optimaal aansluit bij de huidige 
conjuncturele ontwikkeling, die nu 
na een omslagpunt een stijgende 
tendens vertoont. 

Ik ben het met de bewindslieden 
eens, als zij in de memorie van 
antwoord schrijven dat het driejarige 
carry-backsysteem plus de omkering 
van de jaarvolgorde een concrete 
ondersteuning kunnen betekenen 
voor ondernemingen die expansie 
van hun activiteiten overwegen. Toch 
moet ik constateren - ik denk ook niet 
dat de bewindslieden dit zullen 
ontkennen - dat het instrument van 
de achterwaartse verliescompensatie 
eerst optimaal functioneert in een 
omslagperiode van hoog- naar 
laagconjunctuur. 

Immers, op dat omslagpunt kunnen 
in het algemeen de verliezen in 
aanzienlijke mate worden gecompen-
seerd met de winsten die in de 
voorgaande jaren zijn gerealiseerd. 
Dit debat wil ik niet al te zeer belasten 
met beschouwingen achteraf over de 
vraag hoe het beleid in het verleden 
gevoerd had moeten worden. Daarom 
laat ik deze zaak ook verder rusten. 

Ik heb nog wel een vraag over de 
budgettaire aspecten van de voorge-
stelde regeling. Overigens bedank ik 
de bewindslieden voor het inzicht dat 
zij ter zake hebben verschaft in de 
memorie van antwoord. Voor ons 
blijft onduidelijk in hoeverre in de 
berekening van de budgettaire 
derving rekening is gehouden met de 
verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting en dus met 
de vermindering van de belastbare 
winst. Wij willen graag dat hierop 
wordt ingegaan. Wellicht kunnen de 
bewindslieden nog enig algemeen 
inzicht geven in de effecten hiervan. 

Ik heb er behoefte aan, nog een 
enkele opmerking te maken over de 
mogelijkheid om alle verliezen bij 
beschikking vast te stellen om 
daarmee de rechtszekerheid voor de 
belastingplichtige te waarborgen, dus 
in het geval bij voorwaartse verliesre-
kening overweegt. De bewindslieden 
hebben deze rechtszekerheid - en dat 
is niet ongebruikelijk - afgewogen 
tegen de doelmatigheid bij de taakuit-
oefening van de belastingdienst. 

De variant die de regering uiteinde-
lijk heeft gekozen, lijkt ons in deze 
situatie het maximaal haalbare, al 
blijft het onbevredigend dat een op 
zich zelf gewenste verfijning van het 
wettelijke systeem op kennelijk 
onoverkomelijke uitvoeringsproble-
men stuit. Wij worden hierbij wederom 
geconfronteerd met de noodzaak om 
een vereenvoudiging van het belas-
tingstelsel tot stand te brengen. 
Wellicht kan de afschaffing van de 
WIR in de toekomst enige uitkomst 
bieden. Ik heb namelijk begrepen dat 
er dan nogal wat belastingambtenaren 
'vrij' komen. 

Een ander wetsontwerp betreft de 
verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting en de 
verruiming van de zelfstandigenaftrek 
in de inkomstenbelasting. Na wat ik 
hierover al eerder in mijn betoog heb 
opgemerkt, wil ik volstaan met een 
enkele opmerking over het standpunt 
van de regering dat in de vennoot-
schapsbelasting slechts een strikt 
proportioneel tarief past. Zij verdedigt 
dit standpunt onder verwijzing naar 
de totstandkoming van de wet op de 
vennootschapsbelasting. 

Op zich zelf behoort de Kamer als 
medewetgever gevoelig te zijn voor 
dit argument, al was het alleen maar 
omwille van de noodzakelijke consis-
tentie in de wetgeving. Niettemin 
hebben wij in de schriftelijke voorbe-
reiding de suggestie gedaan om de 
verlaging van het tarief slechts tot een 
bepaalde grens te laten gelden, zodat 
relatief zeer hoge winsten onderwor-
pen blijven aan het 48%-tarief. 
Daarmee wordt de proportionaliteit in 
het tarief in zeker opzicht inderdaad 
doorbroken. 

De wetgever heeft zich indertijd 
weliswaar op het standpunt gesteld 
dat een strikt proportioneel tarief 
behoorde te worden toegepast, maar 
dit heeft niet verhinderd dat er voor 
winsten tot f 50.000 altijd een zoge-
naamd tariefopstapje heeft bestaan, 
hetgeen eveneens een doorbreking 
van de proportionaliteit betekende. Zo 
rechtlijnig is het standpunt van de 
toenmalige wetgever kennelijk niet 
geweest. 

Ik plaats ook een kanttekening bij 
het argument van de regering in de 
memorie van antwoord, dat een 
lichaam in de fiscale wetgeving met 
name aangaande de draagkracht niet 
op één lijn gesteld kan worden met 
natuurlijke personen. Hoe moet dit 
argument beoordeeld worden in het 
licht van het onlangs ingevoerde 
begrip 'gezamenlijke huishouding' in 
de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 respectievelijk Wet op de 
loonbelasting 1964? 

Wellicht is het wenselijk, toch een 
extra heffing op superwinsten in 
overweging te nemen. Daarbij willen 
wij het begrip 'superwinst' nadrukkelijk 
relateren aan het geïnvesteerd 
vermogen van de desbetreffende 
onderneming. Ik zal het op prijs 
stellen, wanneer de bewindslieden 
nader op deze problematiek willen 
ingaan. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractiegenoot de 
heer Van Dis heeft verplichtingen 
elders. Gaarne wil ik hem namens 
mijn fractie op dit ogenblik zien te 
vervangen. 

Met dit pakket van voorstellen heeft 
het kabinet gestalte gegeven aan de 
zogenaamde lastenverlichtingspoot 
van het kabinetsbeleid. Drie van de 
voorstellen uit het pakket hebben 
vooral betrekking op het bedrijfsleven. 
Uit de schriftelijke bijdrage van onze 
fractie is wel duidelijk geworden, dat 
het principe daarvan door ons wordt 
onderschreven. 
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Van der Vlies 

Juist die zware lastendruk heeft er 
immers toe geleid, dat allerlei steurv 
maatregelen nodig waren om verzach-
ting aan te brengen. Daarbij denkt 
onze fractie in het bijzonder ook aan 
de steun aan individuele bedrijven in 
het jongste en jongere verleden, die 
naar ons oordeel niet of onvoldoende 
heeft geleid tot herstel van de in nood 
verkerende bedrijven. Anderzijds 
kwam mede daardoor de positie van 
de gezonde bedrijven in gevaar. 

Niet voor niets is jarenlang van 
onze kant gewaarschuwd voor het 
concurrentievervalsende element, dat 
met specifiek gerichte steunmaatrege-
len niet vermeden kan worden, en 
voor de voortgaande uitholling van de 
vermogenspositie van de bedrijven. 

Het feit dat volgens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag f8,6 
miljard gulden aan verliezen te 
compenseren was in de sfeer van de 
vennootschapsbelasting, spreekt 
boekdelen. Voegen wij daarbij het feit 
dat grosso modo reeds in 1979 
ongeveer de helft van de bedrijven in 
een verliessituatie zat dan wel quitte 
speelde, is het duidelijk dat terecht 
één van de beleidsdoelstellingen van 
het kabinet is versterking van de 
marktsector via lastenverlichting, via 
loonkostenmatiging en ook via 
werkelijke deregulering. 

Onze fractie begrijpt heel wel dat de 
thans aan de orde zijnde wetsvoorstel-
len moeten worden bezien in het 
bredere kader van het beleid op dit 
terrein. Onderschrijving van het 
uitgangspunt brengt echter nog niet 
met zich, dat de voorgestelde uitwer-
king zonder kritiek kan worden 
aanvaard. Ook daarvan is door onze 
fractie bij de schriftelijke voorbereiding 
geen geheim gemaakt. 

In het algemeen kunnen wij het 
oordeel van het kabinet over de versie 
van het verdelingsplan van de PvdA 
wel beamen, zoals het in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag is 
verwoord. Dat plan staat of valt 
immers met de bereidheid van de 
werknemers en werkgevers om al dan 
niet gestalte te geven aan de arbeids-
tijdverkorting, met inlevering van 
een dienovereenkomstig deel van het 
inkomen. Idealiter zou dit wellicht 
moeten kunnen, maar de vraag is of 
zo'n wissel op die bereidheid strookt 
met de realiteit. 

De economie trekt aan. Dat kan 
worden gemeten aan de hogere 
belasting- en premie-opbrengsten, of 
moet ik zeggen: aan de minder 
ongunstige ontwikkeling ten opzichte 
van de verwachtingen? Ik zeg dit met 

opzet zo, omdat naar ons oordeel in 
die gunstige symptomen niet direct 
aanleiding kan worden gevonden om 
het uitgestippelde ombuigingsbeleid 
af te zwakken of uit te stellen. 

Een jarenlang scheefgegroeide 
ontwikkeling is nu eenmaal niet in 
korte tijd te herstellen. Aansluiting bij 
de kritiek op het PvdA-plan betekent 
echter nog niet, dat onze fractie 
voetstoots de weerlegging van de ook 
door ons aangevoerde kanttekeningen 
in de memorie van antwoord aan-
vaardde. Wij hebben met belangstel-
ling daarvan kennis genomen en 
hadden wegens tijdgebrek geen 
gelegenheid daarop nader in te gaan. 
Helaas is in de eindverslagen van de 
wetsontwerpen 18 242 en 18262 de 
aankondiging daarvan achterwege 
gebleven, hoewel wij daarom wel 
hadden verzocht. 

Het zal duidelijk zijn dat bij onze 
fractie geen enkel bezwaar leeft tegen 
de wijziging van de Successiewet, die 
is bedoeld om de voldoening van 
successierechten in het kader van de 
overdracht van ondernemingen over 
een langere periode uit te smeren. Wij 
willen dan ook met deze opmerking 
over dat wetsvoorstel volstaan. 

Een wat vreemde eend in deze 
belastingvijver is het wetsvoorstel 
met betrekking tot de teruggaafrege-
ling omdat in de loonbelasting de 
vrije voeten te laag zijn verwerkt. Dit 
is het uitvloeisel van een toezegging, 
gedaan in het kader van de wetgeving 
met betrekking tot de tweede fase van 
de zogenaamde tweeverdieners. 

Wij willen ons er niettegen verzetten, 
alhoewel een dergelijke regeling naar 
onze opvatting niet direct voor de 
hand ligt en alhoewel de individuali-
sering die de belangrijkste oorzaak is 
geweest van die wetgeving niet in 
overeenstemming kan zijn met de 
verhouding tussen man en vrouw, 
zoals in de schepping is vastgelegd. In 
het vervolg zal ik dan ook met name 
de verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting in samen-
hang met de verhoging van de 
zelfstandigenaftrek, alsmede de 
verruiming van de verliescompensatie 
bespreken. 

In de eerste plaats kom ik tot 
wetsvoorstel 18 262. Instructief 
vonden wij de bijlage bij de memorie 
van antwoord waarin de macro-econo-
mische effecten van een aantal 
alternatieven in het kader van het 
beleid worden aangegeven. De 
verlaging van de werkgeverslasten 
scoort in die alternatieven toch de 
hoogste bijdrage aan de werkloos-
heidsbestrijding. De werkloosheid is 
toch nog altijd het ernstigste pro-

bleem. Het kabinet is desondanks bij 
zijn keus gebleven, met name gericht 
op het gegeven dat de verlaging 
onderdeel vormt van een pakket 
waarvan ook andere aspecten, 
waaronder een verlaging van de 
arbeidskosten, deel uitmaken. Wij 
hebben daar begrip voor, al leiden de 
beschikbare cijfers ons tot de conclusie 
dat een verdere verlaging van die 
kosten meer zoden aan de dijk zou 
zetten. 

Ook andere prominenten wijzen 
daarop, onder meer de president van 
De Nederlandsche Bank die, weliswaar 
met een andere dekking - namelijk de 
WIR - toch meer soelaas verwacht 
van juist een verlaging van de 
bruto-loonkosten, mede door een 
verlaging van de inkomstenbelasting 
en van de sociale lasten. Dat is toch 
niet de eerste de beste? Het zal in 
ieder geval duidelijk zijn dat onze 
fractie een nadere overweging op dit 
punt van harte aanbeveelt, zeker voor 
1985. 

De bewindslieden lijken overigens 
wel een sterk argument aan te voeren 
wanneer zij de verlaging plaatsen in 
het verband van een versterking van 
de vermogensstructuur. Dat zal waar 
zijn. Toch rezen in dat kader, en 
gezien een zekere voorkeur die wij 
hadden en hebben voor een andere 
invulling, bij ons nog de volgende 
vragen. 

Wij gaan ervan uit dat door een 
lagere afdracht van de vennootschaps-
belasting meer winst beschikbaar zal 
komen. De redenering van het kabinet 
gaat alleen maar op wanneer die 
winst niet wordt uitgekeerd. Wat is 
dan echter het materiële verschil dat 
ontstaat door een verlaging van de 
arbeidskosten? Die kan toch op 
dezelfde manier de vermogensstruc-
tuur verbeteren? 

Of moet het zo worden gezien dat 
de laatste verlaging leidt tot een 
lagere produktprijs en dus tot een 
verbetering van de concurrentieposi-
tie? Daaruit vloeien echter een hogere 
omzet en winst voort, zodat wij, hoe 
wij het ook wenden of keren, het 
argument van de verbetering van de 
vermogensstructuur niet bepaald 
steekhoudend vinden voor de tarief-
verlaging in relatie tot het andere 
alternatief, door ons genoemd. 

Wellicht is aan mogelijk hogere 
dividend-uitkeringen, die ten goede 
komen aan met name Amerikaanse 
moedermaatschappijen, nog het 
bezwaar verbonden dat het emissiekli-
maat in ons land daardoor niet 
bepaald zal verbeteren. Het gaat 
hierbij wel om substantiële bedragen. 
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Van der Vlies 

Op bladzijde 19 van de memorie 
van antwoord gaan de bewindslieden 
nog uitvoerig in op de beschouwingen 
van prof. Van Dijk. Zij komen daarbij 
tot de conclusie dat er wel een 
globaal evenwicht bestaat tussen de 
heffing in de inkomstenbelastings- en 
de vennootschapsbelastingssfeer op 
winsten, en dat ook voorstellen die in 
dit wetsontwerp worden gedaan 
daarop geen inbreuk maken. Interes-
sant is dan wel de vraag waarop die 
stelling is gegrond. Leidt de praktijk 
niet tot een anders luidende conclusie? 
Ik wijs op het feit dat bijna iedere 
ondernemer van enige omvang, 
inclusief de vrije beroepsbeoefenaren, 
toch maar voor de vorm van de BV 
kiest. Dat is toch niet de bedoeling? 

Van onze kant is het vraagstuk van 
de vervanging van arbeid door 
kapitaal aan de orde gesteld. De 
bewindslieden wijzen erop dat de 
voorgestelde verlaging geen invloed 
heeft op de kostenverhouding tussen 
arbeid en kapitaal. 

Hebben zij daarbij ook bedacht dat 
wanneer een vennootschap eigen 
vermogen aantrekt, daarop normaliter 
het door de beleggers gewenste 
rendement, dus dividend, wordt 
vastgesteld, en dat dit rendement dan 
als gevolg van de belasting-
verlaging bij een lagere bruto winst, 
dat is de winst voordat aftrek van 
belastingen heeft plaatsgevonden, 
wordt bereikt. Ergo, daardoor nemen 
de kosten van het eigen vermogen af, 
zodat de kapitaalkosten relatief lager 
worden. In ieder geval kan daardoor 
de substitutie van arbeid door kapitaal 
worden aangemoedigd. Is onze 
gedachtengang juist, dat de hoogte 
van het tarief, de kosten van het eigen 
vermogen beïnvloedt omdat dividen-
den niet aftrekbaar zijn? 

In de schriftelijke stukken is het 
'gebroken boekjaar' nog eens aan de 
orde gesteld. De bewindslieden 
wijzen dat af ter wille van de eenvoud. 
Vinden zij het echter betamelijk en 
billijk als een ondernemer om hem 
moverende reden een boekjaar heeft 
van 1 december tot en met 30 novem-
ber? 

De situatie komt vrij vaak voor bij 
Nederlandse dochters van Amerikaan-
se maatschappijen. De 'eenvoud' 
impliceert dan wel dat het verlaagde 
tarief pas effectief wordt met ingang 
van 1 december 1984 en dat kan bij 
aanzienlijke winsten voor de periode 1 
januari tot en met 30 november 1984 
toch een substantiële benadeling met 
zich brengen. Een pro-rata-toepassing 
van oud en nieuw tarief kan een 

oplossing zijn. Zo'n regeling is in het 
verleden wel meer toegepast. Hoe 
denken de bewindslieden daarover? 

Deze kanttekeningen bij het vennoot-
schapsbelastingtarief maken duidelijk 
dat, met erkenning overigens van de 
wenselijkheid van generieke maatrege-
len, onze fractie nog steeds een aantal 
nadelen ziet bij de voorgestelde 
verlaging. De beantwoording van de 
vragen en opmerkingen over de 
zelfstandigenaftrek geeft ook aanlei-
ding tot enkele kanttekeningen. 

1. Hoewel het geenszins de bedoe-
ling van het kabinet is geweest om de 
zelfstandigenaftrek voor inkomenspo-
litieke doeleinden te hanteren, moest 
het zich wel in vele bochten wringen 
om dat enigszins waar te maken. Ik 
wijs op de sterke nadruk op de lage 
en de middeninkomens die er het 
meeste profijt van moesten hebben. 

Is het overigens wel reëel om te 
stellen dat de inkomens boven de 
f80.000 oplopend tot f 1600 maximaal 
'voordeel' hebben van de f 2700-maat-
regel? Men kan dat alleen zeggen als 
men er tevens bij vermeldt dat voor 
deze groepen de marginale tarieven 
dan ook zeer hoog zijn. 

2. Het viel ons op dat de bewinds-
lieden niet zijn ingegaan op onze 
suggestie om via een kleine correctie 
op de verlaging van het vennoot-
schapsbelastingtarief, meer gestalte 
te geven aan het flankerend element 
door de aftrek niet vanaf f 80.000 te 
fixeren op f 2700, maar in een percen-
tage uit te drukken. Alsdan zou in 
ieder geval tegemoet zijn gekomen 
aan de juiste gedachte, die ook erkend 
wordt, dat de vanuit budgettair 
oogpunt aangebrachte beperking in 
feite niet past in dat flankerend beleid. 
In dat verband vonden wij dat wel een 
wat vrije vertaling van onze suggestie 
is gemaakt. 

Wij zouden onze instemming 
hebben betuigd met de voorgestelde 
aftrek. Die instemming betrof alleen 
het principe van een flankerende 
maatregel. De op het voorstel geuite 
kritiek en de alternatieve voorstellen 
die wij zelfs hebben gedaan, zouden 
tot een andere vertaling moeten 
leiden. 

Wij hebben overigens wel begrip 
voor de argumenten die tegen een 
regeling via de WIR, het geven van 
een zogenaamde kleinschaligheids-
toeslag, zijn aangevoerd. De meeste 
van de aangevoerde punten kunnen 
echter ook tegen de voorstellen zelf 
worden ingebracht. 

Ook de regeling voor de zelfstan-
digenaftrek wordt ingewikkelder. De 
verhoogde aftrek voor de Starters zal, 

gezien het lage inkomensniveau, ook 
nauwelijks effectief zijn. Daartegen-
over staat dat een verhoging van de 
kleinschaligheidstoeslag voor starters 
wellicht beter zou passen. Het is 
namelijk bekend dat het grote knelpunt 
bij deze groep de kapitaalbehoefte is. 
Daar komt bij dat als die bedrijven 
niet kapitaal-intensief zijn, een lagere 
tegemoetkoming ook aanvaardbaar 
zou kunnen zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
een slotopmerking over dit voorstel 
maken. Daarbij wil ik aandacht 
besteden aan de bij nota van wijziging 
voorgestelde verhoging in het kader 
van de meewerkende gehuwde 
vrouw, te weten een verhoging tot 
een bedrag van f3483 of tot 1/9 deel 
van de maximaal toe te rekenen 
winst. In de nota 'Op weg' is daar al 
op gepreludeerd. Zelfs werd het 
minimum daarin nog hoger gesteld, 
namelijk op 1/5 deel van die winst. 

Wij vroegen ons af waarom niet die 
aansluiting is verwerkt. 

Welke redenen liggen aan die factor 
1/9 ten grondslag? Gaat men uit van 
1/5 van f31.344, te weten f6269, dan 
lijkt dat een redelijker beloning voor 
de arbeid van de meewerkende 
echtgenote. Bij 525 uur leidt dit 
immers nog maar tot een uurvergoe-
ding van f 12. 

Het tweede wetsvoorstel waarbij 
onze fractie nog enige kanttekeningen 
wil plaatsen betreft de verruiming van 
de verliescompensatie. Het kan niet 
anders dan dat onze fractie waardering 
heeft voor de wijze waarop aandacht 
is besteed aan de opmerkingen die 
van onze kant zijn gemaakt in de 
schriftelijke voorbereiding. Daarvoor 
zeg ik dan ook dank. Wij willen nog 
terugkomen op de begrippen 'totaal-
winst' en 'jaarwinst'. 

Bij het lezen van de motivering van 
het kabinet ligt de moeilijkheid bij ons 
in de vraag, of daarmee niet het 
empirische karakter van het aan de 
inkomstenbelasting ten grondslag 
liggende inkomensbegrip wordt 
aangetast. De onderneming, een 
organisatie van arbeid en kapitaal 
gericht op deelname aan het maat-
schappelijk produktieproces, is 
immers niet gericht op annaliteit, 
maar op continuïteit. Dat houdt toch 
in dat daarop twee golfbewegingen te 
onderkennen zijn. De eerste is de 
levensduur van de onderneming zelf 
en/of haar produktenpakket: de 
aanloop-, groei-, consolidatie- en 
neergangfase. De tweede betreft de 
conjunctuurgolven. Uit beide factoren 
volgt een patroon door de jaren heen 
van soms grote winstfluctuaties. 
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Van der Vlies 

Zo'n wezenskenmerk kan naar onze 
mening in fiscalibus niet worden 
genegeerd. Moet dat niet leiden tot 
het loslaten van hetannaliteitsbeginsel 
ten opzichte van de winst? In zekere 
zin lazen wij een erkenning daarvan in 
de stukken, omdat de verliescompen-
satie in de visie van het kabinet is 
bedoeld tot mitigering van de onbillijk-
heden van het laatstgenoemde 
beginsel. Op deze gronden voelt onze 
fractie zich duidelijk sterk aangetrokken 
tot een onbeperkte verliescompensa-
tie. Daarvoor moet naar onze opvatting 
zelfs een principiële voorkeur zijn. 

In hoeverre de interpretatie van 
artikel 16 van de Wet op de inkomsten-
belasting - onder voordelen zijn ook 
de nadelen begrepen - ook moet 
leiden tot de door het kabinet getrok-
ken conclusie, namelijk geen automa-
tische onbeperkte verliescompensatie 
omdat een afzonderlijke regeling voor 
de verliescompensatie is ingevoerd, 
toch wil dat nog niet zeggen dat 
daarmee de onbeperkte verliescom-
pensatie niet nastrevenswaardig zou 
zijn. 

Ook met betrekking tot de beperking 
van de effectieve navorderingstermijn 
bij voorwaartse verliescompensatie 
tot vijf jaar noopte de argumentatie 
van de bewindslieden tegen onze 
vraag tot de verzuchting: de aange-
voerde argumenten tegen ons 
voorstel kunnen mutatis mutandis 
ook tegen de voorgestelde uitbreiding 
van de navorderingstermijn worden 
aangevoerd. Hinkt de beantwoording 
derhalve niet op twee gedachten? 

Mag ik nog een poging doen om 
het voorbeeld in onze bijdrage in het 
voorlopig verslag nader toe te 
lichten? Als in 198S een nieuw feit 
wordt geconstateerd omtrent de 
toedracht in 1977, kan de inspecteur 
tot de conclusie komen dat in 1984 te 
veel verlies is verrekend. Vervolgens 
kan hij overgaan tot navordering. Het 
nieuwe feit vanuit 1977 heeft op zich 
zelf echter geen enkele invloed op de 
winst in 1984 zelf. Via de verliescom-
pensatie is echter wel de winst van 
1984 te veel verlaagd. 

Met andere woorden, een nieuw feit 
in 1977 wordt wel hersteld als het is 
verwerkt in de aanslag over 1984, 
terwijl dat niet gebeurt als 1977 geen 
verliesjaar zou zijn geweest. Wordt 
hierdoor niet langs een achterdeurtje 
toch de navorderingstermijn verlengd 
tot 12 jaar? Of is dat in zekere zin toch 
weer een terugnemen van de mitige-
ring van de onbillijkheden waarvan de 
verliescompensatie het gevolg was? 

Wij blijven deze situatie onevenwichtig 
vinden. Daarom vragen wij nogmaals 
de aandacht van het kabinet hiervoor. 

Wij hebben kennis genomen van de 
resultaten van het onderzoek naar de 
mogelijkheid om alle verliezen bij 
beschikking vast te stellen. 

Hoewel wij erkenen dat de door het 
kabinet aangevoerde argumenten 
plausibel zijn, vroegen wij ons af of de 
benodigde mankracht niette hoog is 
ingeschat. De 200 man extra personeel 
wil ik vergelijken met de 550 man 
extra die de hele tweeverdienersope-
ratie met zich brengt, een operatie die 
echt nog wel wat anders inhoudt. Bij 
ons rees ook nog de vraag of bij de 
bepaling van die 200 verdisconteerd 
is dat de huidige, meestal tijdrovende 
discussies over de oude verliesjaren 
niet meer nodig zullen zijn. Men zal 
wel begrepen hebben, dat onze fractie 
de voorkeur geeft aan een uitgebreider 
regeling van het vaststellen van 
verliezen bij beschikking. 

De naar aanleiding van het eindver-
slag gegeven uiteenzetting ter zake 
van voor de fusie ontstane aanloopver-
liezen die na de fusie tot gewone 
verliezen worden getransformeerd, 
geeft ons aanleiding tot de conclusie 
dat onze fractie met die uiteenzetting 
wel kan leven. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Aan een aantal wetsont-
werpen wil ik in mijn betoog geen 
aandacht besteden, omdat wij menen 
dat de afhandeling daarvan in de 
schriftelijke voorbereiding de zegen 
van onze fractie kan hebben. Wat de 
Kamer ermee doet, merken wij dan 
later wel. In de eerste plaats betreft 
dat de wijziging van de Successiewet 
1956. In de tweede plaats betreft het 
de teruggaafregeling voor de tweever-
dienersoperatie. In de derde plaats 
betreft het de regeling met betrekking 
tot de meewerkende gehuwde vrouw. 

Ik sluit mij daarbij aan bij al degenen 
die ook de brief van de Raad voor het 
midden- en kleinbedrijf hebben 
gelezen en zeggen dat wij uiteraard 
nog eens een heel fundamentele 
discussie daarover moeten voeren, 
ledere fundamentele discussie is er 
een die je uiteraard alleen maar kunt 
toejuichen. Ook op dit terrein kan zo'n 
discussie zonder meer zinvol zijn. Een 
volgend wetsontwerp dat ik ook niet 
bespreek, betreft de verruiming van 
de verliescompensatie. 

Het wetsontwerp met betrekking tot 
de aangetekende stukken is als 
kamerstuk behandeld. Daarover wil ik 
evenwel nog iets zeggen. 

De Voorzitter: Dat wetsvoorstel is niet 
aan de orde. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan kan ik 
nu één minuut stilte inlassen. 

De Voorzitter: Ik zal dat nog aan de 
orde stellen. Alles moet immers op 
zijn tijd gebeuren. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Als het een hamerstuk 
is, dan is het een hamerstuk. Op dat 
punt heeft u gelijk, hoewel er best iets 
leuks over te zeggen zou zijn. 

Ik kom dan tot de hoofdmoot van 
datgene wat wij vandaag bespreken: 
de verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting en de 
verhoging van de zelfstandigenaftrek. 
Uit de inbreng van iedereen, ook van 
de voorstanders, is gebleken dat die 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting natuurlijk weggegooid geld is. 
Daarmee wordt f 1 min. helemaal over 
de balk gegooid. Dat ontkennen de 
voorstanders ook niet. Zij zeggen: 
natuurlijk werkt het niet, wij hebben 
de CPB-prognoses gelezen en zien dat 
er geen enkel empirisch verband is 
tussen de verlaging en het resultaat, 
maar de psychologie is van belang. 

Nu is het het mooie van de psycho-
logie, dat zij werkt als je het niet zegt. 
Zo gauw je tegen werkgevers gaat 
zeggen: wij doen dat ter wille van de 
psychologie en wij geloven helemaal 
niet dat die verlaging werkt, dan is dat 
effect weg. Die werkgevers weten dan 
ook dat wij dat ter wille van die 
psychologie doen en zij zeggen: oh, 
die psychologie is zo mooi als signaal. 
Dan is dat effect weg; dat is heel 
begrijpelijk. Je moet geloven dat het 
echt werkt. 

Misschien zijn die werkgevers ook 
wel zo gek dat zij dat geloven. Dat zou 
je dan moeten hopen, maar ik zie ze 
voor slimmer aan. Wij hebben er toch 
altijd al last van dat wij daarop een 
realistischer kijk hebben dan degenen 
die zich wat meer met de werkgevers 
verbonden voelen. Als je dus al vindt 
dat het had moeten werken, dan had 
je hier geen verhaal moeten houden 
over het psychologische klimaat 
enzovoorts. De werkgevers weten dan 
namelijk: er wordt een douceurtje 
gegeven, maar daarop behoeven wij 
op geen enkele manier te reageren. 

De heer Schutte (GPV): Is deze 
benadering nu wel empirisch onder-
bouwd? 

De heer Wöltgens (PvdA): Die 
benadering is op levenservaring 
gebaseerd. Ik geef toe dat dit subjectief 
is en zeer individueel, maar naar mijn 
gevoel geldt die benadering ook voor 
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meer mensen. Zo gauw een dokter 
niet eerst het lichaam onderzoekt 
maar onmiddellijk zegt dat de ziekte 
psychosomatisch is, dan heeft hij de 
verkeerde weg gekozen. Eerst moet je 
ervan uitgaan dat er echt iets aan de 
hand is, dat maatregelen echt werken. 

Als je het idee hebt dat je dan niets 
meer weet, dat je daarvoor geen 
alternatieven meer hebt, dan kun je 
zeggen: nu bekijken wij eens of wij 
het niet op die psychologische toer 
moeten werpen. 

Als je daarmee echter al begint, heb 
je jezelf in wezen al van de meest 
effectieve instrumenten beroofd. 

De heer Schutte interrumpeerde 
mij. Ik begrijp de heer Schutte ook 
niet helemaal. Als wij het er allemaal 
over eens zijn dat het weggegooid 
geld is, dan is dat geen argument om 
te zeggen dat de verwachting gewekt 
is dat het geld wordt weggegooid en 
dat wij dat dus moeten doen. Dat kun 
je natuurlijk echt niet volhouden. 

Ik vind dat de Kamer als zij nog de 
kans heeft om deze eigenlijk overbo-
dige stap te zetten, de regering moet 
zeggen dat zij het niet doet, dat zij al 
tegen de werkgevers heeft gezegd dat 
zij het psychologische gebaar wilde 
maken, maar dat zij gezien heeft dat 
het geen enkel effect heeft en dat zij 
volgend jaar iets moois zal verzinnen. 
De werkgevers zullen dan wel begrij-
pen dat ons hart op de goede plaats 
zit en dat wij iets voor hen willen 
doen. 

Ik denk echt niet dat het onderne-
mersklimaat een zware deuk krijgt, als 
je dat gaat doen, zeker niet na alles 
wat wij erover gezegd hebben. Wij 
hebben namelijk allemaal, inclusief de 
Partij van de Arbeid, gezegd: het 
rendement moet omhoog. Wat het 
psychologische effect en de houding 
van de Kamer betreft, kan er geen 
enkel misverstand meer zijn voor de 
werkgevers. Wij kunnen dus nu kijken 
hoe wij dit bedrag aanzienlijk beter 
kunnen besteden. 

De heer De Grave (VVD): Voorzitter! 
Het lijkt mij dat wij nu toch maar 
eventjes serieus moeten gaan doen. 
De heer Wöltgens zegt dat het 
weggegooid geld is. Hij is wel voor 
rendementsherstel, maar verlaging 
van de vennootschapsbelasting is 
weggegooid geld. Met andere 
woorden, als ik het even optel en 
aftrek, dan is uw stelling dat een 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting het rendement dus niet verbetert. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wat heb ik 
gezegd? Wat is de doelstelling van 
deze .... 

De heer De Grave (VVD): Wat zegt u? 
Daar gaat het om. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb 
gezegd dat de doelstelling van de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting onder andere versterking van de 
vermogenspositie is. U heeft hier een 
indrukwekkend verhaal gehouden 
over de verslechtering van de vermo-
gensverhoudingen. Wij kennen het 
bedrijfsleven natuurlijk. Daar zijn wij 
ook bezorgd over. 

Het is overigens wel een internatio-
naal verschijnsel. Gemiddeld is het 
aandeel van het eigen vermogen 
sinds de jaren 70 al voortdurend naar 
beneden gegaan. Daar zitten ook 
diepe fiscale argumenten achter, 
namelijk de bevoordeling van het 
vreemde vermogen ten opzichte van 
het eigen vermogen. Deze heeft 
ongetwijfeld ook een bijdrage geleverd 
aan de verlaging van het eigen 
vermogensaandeel. Daar wil ik het 
echter niet over hebben. 

De heer De Grave (VVD): Bent u wel 
eens in Japan geweest? 

De Voorzitter: Dwaalt u nu niet af! 

De heer Wöltgens (PvdA): Er zal altijd 
wel een land ter wereld zijn waar het 
allemaal anders is. Gemiddeld geldt 
dit in elk geval voor de OESO-gebie-
den. Daar ging het eigenlijk ook niet 
om. U zei dat de verlaging van de 
vennootschapsbelasting de vermo-
gensverhouding versterkt. Ik vraag 
mij alleen af van welke bedrijven. Die 
versterkt de vermogensverhouding van 
de bedrijven die winst maken. 

De heer Van lersel (CDA): Daar ging 
het toch om? 

De heer Wöltgens (PvdA): Daar ging 
het niet om. Je moet de vermogens-
verhouding versterken niet van 
bedrijven die al een goede vermogens-
verhouding hebben,maar van de 
bedrijven die nog geen goede vermo-
gensverhouding hebben. 

De heer Van lersel (CDA): Je moet het 
alle twee doen. Dat is de hele ratio 
van de regeling. 

De heer Wöltgens (PvdA): Op zichzelf 
zijn er best optimale vermogensver-
houdingen. Er zijn best situaties 
waarin het helemaal niet zo verstandig 
is om het eigen vermogen verder op 
te voeren. Dit is zeer wel mogelijk uit 
bedrijfseconomische overwegingen, 
als je de daaraan verbonden effecten 
wilt hebben en dergelijke. Dit hangt 
natuurlijk een beetje af van de 
verhouding hoogte rentestand-eigen 
rendement-eigen vermogen etcetera. 

Het is echter bepaald niet zo dat 
100% eigen vermogen de beste 

vermogensverhouding is. Dat kan 
soms heel schadelijk zijn. Met andere 
woorden, als je de vermogensverhou-
ding wilt verbeteren, dan moet je de 
vermogensverhouding verbeteren 
van de bedrijven die een slechte 
vermogensverhouding hebben. 

Wat is nu het gekke van deze 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting? Zij verbetert de vermogensver-
houding van degenen die verhou-
dingsgewijs al een goede vermogens-
verhouding hebben en doet niets aan 
de bedrijven waar wij zo klaaglijk over 
zijn, die verlies maken, die hun eigen 
vermogen voortdurend uitgehold zien 
worden. Daar gebeurt niets aan. 
Integendeel, zij worden zelfs indirect 
benadeeld, omdat door de verlaging 
van de vennootschapsbelasting de 
verliescompensatie lager is dan deze 
had kunnen zijn bij de handhaving 
van het huidige VPB-niveau. 

De heer Van lersel (CDA): U bent net 
een repeteergeweer. Helaas komt 
steeds dezelfde kogel uit de loop. U 
ontkent derhalve de effectiviteit van 
het instrumentarium, waarbij je aan 
de ene kant bij voorbeeld via de WIR 
bedrijven met verlies een bepaalde 
compensatie geeft bij investeringen 
en aan de andere kant ook de nadruk 
legt op ondernemingen die winst 
maken ten einde hen meer winst te 
doen maken, ten einde hen meer 
diepte-investeringen te doen plegen 
en de hele ridel die daarbij hoort. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als je 1 
miljard ter beschikking hebt, zullen er 
natuurlijk bedrijven zijn die ervan 
profiteren. Zij zullen er ook nog wel 
iets mee weten te doen. Als je echter 
1 miljard ter beschikking hebt, moetje 
je ook dit jaar al gaan afvragen wat je 
met dat bedrag kan doen, gelet op je 
doelstellingen, in de richting van 
werkgelegenheid en desnoods 
vermogensversterking. Je moet je 
afvragen wat je beter met dat bedrag 
kunt doen. Dan blijkt uit alle bereke-
ningen dat de minst effectieve vorm 
om je geld te besteden, deze vorm is 
die uitgerekend de regering hier 
gekozen heeft. 

De regering weet dat zelf ook en is er 
ook heilig van overtuigd geraakt dat zij 
het niet moet doen. De heer Van lersel 
daar trouwens ook van overtuigd ge-
raakt, want hij heeft zich afgevraagd of 
wij hiermee volgend jaar nog wel door 
moeten gaan, geschrokken als hij is 
van het geringe effect dat het voorstel 
op dit moment heeft. 

De heer Van lersel (CDA): De toevoe-
ging is van u. Dat heb ik niet gezegd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als u er 
nog steeds van overtuigd was dat dit 
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de goede weg was, had u hier 
natuurlijk een motie ingediend om het 
tarief volgend jaar naar 40% te 
brengen. 

De heer Van lersel (CDA): Neen, dat 
hangt af van de onderlinge waarde 
van de instrumenten die ingezet 
worden. Het is heel duidelijk dat in het 
afgelopen jaar de werkgeverslasten 
die naar beneden zouden gaan, 
gedeeltelijk omhoog zijn gegaan. Dat 
heeft dus volstrekt contraproductief 
gewerkt. In dat licht wordt de effectivi-
teit van het vennootschapsbelastingin-
strument alleen maar groter. 

De heer Wöitgens (PvdA): De ineffec-
tiviteit zegt u? 

De heer Van lersel (CDA): Neen, de 
effectiviteit wordt alleen maar groter 
naarmate de werkgeverslasten niet 
dalen zoals voorzien was, maar 
stijgen. 

De heer Wöitgens (PvdA): Dat is de 
grootst mogelijke onzin die er bestaat. 
De werkgeverslasten gaan omhoog 
en dan wordt de vennootschapsbelas-
ting verlaagd, terwijl het alternatief is 
dat met hetzelfde bedrag de werkge-
verslasten worden verlaagd. Als dus 
de ellende voor de werkgevers in dit 
jaar is dat de lasten gestegen zijn, 
nodig ik u uit om te zamen met ons 
dit wetsontwerp in te trekken. Dan kan 
met het bedrag van 1 miljard gulden 
dat hiervoor beschikbaar is, de 
werkgeverlasten verlaagd worden. 
Dat is het alternatief. Dan wordt het 
beleid gericht op de werkgevers die 
geconfronteerd zijn met een stijging 
van de lasten. 

Iedereen begint langzamerhand in 
te zien dat het wetsvoorstel onzin is, 
zelfs het kabinet. Alhoewel het kabinet 
dat wel zal ontkennen, heeft het 
alternatief van de PvdA gelijk. Zo'n 
alternatief van de PvdA wordt ove-
rigens altijd met een vertraging van 
een halfjaar uitgevoerd. In elk geval 
zal het kabinet ook beslissen om niet 
meer op deze weg door te gaan. Ik 
durf hier te voorspellen dat de 
vennootschapsbelasting niet verlaagd 
wordt. Ik hoop niet dat het kabinet 
enkel en alleen om deze voorspelling 
te weerleggen de vennootschapsbelas-
ting toch verlaagt want dan wordt nog 
eens een bedrag van 1 miljard gulden 
weggegooid. 

De heer De Grave (VVD): Ik wil toch 
antwoord krijgen op mijn interruptie. 
Het vertrekpunt van de heer Wöitgens 
was, dat het weggegooid geld was. 
Hij is nu een stuk genuanceerder 
geworden, want het is nu geen 

weggegooid geld meer. Hij is nu van 
mening dat het geld wel de rendemen-
ten verbetert, maar van de verkeerde 
bedrijven. Als wij het daarover eens 
kunnen zijn, gaan wij terug naar mijn 
antwoord op uw interruptie. 

Ik heb toen gezegd dat het natuurlijk 
niet waar is dat van een verlaging van 
de vennootschapsbelasting alleen 
maar bedrijven profiteren die zwaar 
winstgevend zijn. Wij proberen ook de 
bedrijven die weer opgekrabbeld zijn, 
weer winst maken en moeten beginnen 
met het saneren van de balansverhou-
dingen voordat zij kunnen investeren, 
hiervan te laten profiteren. Dat kan de 
heer Wöitgens niet ontkennen. 

De heer Wöitgens (PvdA): Weggooien 
is in zoverre een relatief begrip dat 
het ook weggooien is als men met 
geld iets veel beters kan doen dan 
men in werkelijkheid doet. Het gaat 
om de afweging ten opzichte van 
hetgeen men ermee had kunnen 
doen. Men heeft in het staatje kunnen 
zien hoeveel bedragen er nog te 
verrekenen zijn met de belastingen. 

De bedrijven die nog veel te 
verrekenen hebben en dus in aanmer-
king komen voor verliescompensatie, 
worden eigenlijk geschaad door de 
verlaging van de vennootschapsbelas-
ting. Bij een hoger tarief hebben deze 
bedrijven namelijk verhoudingsgewijs 
meer voordeel. De regering heeft 
geprobeerd dit te ontkennen, maar 
het is natuurlijk wel waar. 

Staatssecretaris Koning: Kan de heer 
Wöitgens mij dat uitleggen, want ik 
begrijp het niet? Als men namelijk 
gaat verrekenen met toekomstige 
winsten, maakt het voor deze te 
verrekenen winsten toch niets uit met 
welk percentage belasting zij zijn 
belast? Er is dan een bedrag van nul 
gulden belasting op deze winst. Dan 
maakt het toch niet uit of het tarief 
40% of 50% is. 

De heer Wöitgens (PvdA): Dat is 
waar, maar bij de verliescompensatie 
zou men een voordeel van 45% 
hebben gehad als het tarief 45% was 
geweest en nu is dat maar 43%. Dat is 
ook waar. 

Staatssecretaris Koning: Dat gaat op 
als er winst zou zijn geweest. Wij in 
Drente zeggen 'as is verbrande turf'. 

De heer Wöitgens (PvdA): Het gaat 
mij om de bedrijven die nu terugkrab-
belen, nu winst maken en eigenlijk 
vennootschapsbelasting zouden 
moeten betalen en nu hun verliezen 
gaan compenseren. Het is misschien 
een wat indirecte manier van benade-
ren, maar naarmate het tarief hoger is, 

levert het niet betalen van dat tarief 
meer op. 

Ik zei al dat de regering gelet op de 
vergelijking van de alternatieven er 
zelf niet meer in gelooft. Het staatje 
van het Centraal Planbureau is in dat 
opzicht natuurlijk redelijk overtuigend. 
De verlaging van de werkgeverslasten 
heeft veertien keer zoveel effect op de 
werkgelegenheid vergeleken met 
hetgeen er aan de hand van het 
bedrag van 1 mld. wordt besteed. Het 
is dan ook onbegrijpelijk dat dat niet 
heeft geleid tot een heroverweging 
van de wetsontwerpen die nu aan ons 
worden voorgelegd. 

Ik weet niet of het zo is dat het 
kabinet overweegt om het volgende 
jaar de lastenverlichting te richten op 
verlaging van de werkgeverslasten, 
dus wat meer op de arbeidsintensieve 
bedrijven. De heer Van lersel heeft 
wat dat betreft terecht gezegd dat die 
dit jaar in de sfeer van de werkgevers-
premies eigenlijk wat benadeeld zijn, 
doordat zij via de bovenwettelijke 
uitkeringen iets meer hebben moeten 
bijdragen, mede als gevolg van het 
bezuinigingsbeleid dat de regering 
zelf heeft gevoerd. 

Welnu, als men toch de weg opgaat 
van verlaging van de werkgeverslas-
ten, dan vind ik dat men voordat men 
zich afvraagt of men dat doet in de 
sfeer van de lastenverlichting die in 
het regeerakkoord op f2 mld. is 
vastgelegd, men minstens even 'hard' 
zou moeten overwegen of de suggestie 
van de president van de Nederland-
sche Bank niet in diezelfde overwegin-
gen zou kunnen worden betrokken. 

Afgevraagd zou kunnen worden of 
niet geleidelijk gekomen kan worden 
tot een verschuiving van hetgeen er 
nu aan subsidie wordt gegeven op de 
produktiefactor kapitaal naar een 
ontlasting van de prijs van de arbeid, 
waarmee de prijsverhouding tussen 
arbeid en kapitaal zodanig beïnvloed 
wordt dat het inderdaad verhoudings-
gewijs goedkoper wordt om meer 
mensen in dienst te nemen. 

Ons allergrootste probleem is 
namelijk de werkloosheid. Als men 
bedragen ter beschikking stelt, 
moeten op dat probleem alle inspan-
ningen worden gericht. Afhankelijk 
van het antwoord van de regering op 
deze suggestie-Duisenberg overweegt 
mijn fractie op dit punt een motie in te 
dienen om die suggestie ook al voor 
volgend jaar tot inzet van het rege-
ringsbeleid te maken. 

De suggestie-Duisenberg kan men 
misschien ook wel de suggestie-Lub-
bers noemen. Die schijnt vandaag 
echter weer even geschrokken te zijn 
van de reacties dienaangaande en 
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schuift deze kwestie over deze 
regeerperiode heen. Mijns inziens 
moet men iets wat goed is, zo snel 
mogelijk invoeren. Men moet daarmee 
niet wachten tot een kabinet weg is. 
Zelfs onder dit kabinet moet de kans 
worden gegrepen om bepaalde zaken, 
waarvan men vindt dat die structureel 
goed zijn, uit te voeren. 

Ik heb al gesproken - ik geloof ook 
niet dat dat punt verder geadstrueerd 
behoeft te worden - over de ineffecti-
viteit van de maatregelen. Ik heb 
verwezen naar de berekeningen van 
het Centraal Planbureau. Ik wijs nog 
op de berekeningen die mijn fractie 
heeft gemaakt en die door de regering 
niet weersproken zijn. Uit die bereke-
ningen blijkt dat, uitgedrukt in het 
nationaal inkomen, de belastingdruk 
voor bedrijven in Nederland verreweg 
de laagste is. Gecorrigeerd ten 
aanzien van de WIR en de aardgassec-
tor blijkt dat het bedrijfsleven een veel 
lagere belastingdruk kent, eigenlijk 
een onvergelijkbaar veel lagere druk 
dan in veel landen om ons heen, 
terwijl in die landen hetondernemings-
klimaat geacht wordt beter te zijn. 

In dit verband merk ik nog wat op 
over de effectieve belastingdruk. Die 
druk is onder andere zo laag omdat er 
in de vennootschapsbelasting lekken 
zitten. Anderen zullen dat misschien 
'beoogde' lekken vinden. In elk geval 
is de effectieve druk lager dan het 
tarief zoals dat formeel in de wet 
staat. 

Staatssecretaris Koning: Dat komt ook 
doordat het bedrijfsleven in Nederland 
de laatste jaren zo weinig winst maakt 
en in een verliessituatie zit. Dat maakt 
de effectieve druk op dat bedrijfsleven 
zo laag. 

De heer Wöltgens (PvdA): Goed, 
maar het tarief zelf zegt ook niet 
genoeg. Bij voorbeeld de wijze 
waarop de dividendvrijstell ing in 
Nederland wordt geïnterpreteerd, de 
vermogens- en voorraadaftrek en 
andere elementen zorgen ervoor dat 
de effectieve druk lager is dan het 
tarief. 

Ik overweeg ten aanzien van die 
lekken in tweede termijn een motie in 
te dienen. Onder andere in het kader 
van de voorbereiding rond de ISMO-
problematiek is ook door onze fractie 
al aan de orde gesteld dat er een 
intern beleidsrapport is waarin wat 
punten zijn opgenomen die tot een 
herziening van de vennootschapsbe-
lasting zouden kunnen leiden op 
grond van reparatie-overwegingen. 

Wij horen van de staatssecretaris 
graag wanneer, liefst op korte termijn, 
hij denkt te komen met voorstellen die 
voortvloeien uit dat beleidsrapport. 

Wij dringen erop aan, dit zo snel 
mogelijk te doen. Bij die lekken moet 
ook gewezen worden - alle fracties 
hebben dit ondertussen gedaan - op 
de hele problematiek van de beleg-
gings-BV's en de door de heer Van 
lersel zo geliefkoosde vermogensaf-
trek, hetgeen echt kan leiden tot een 
gebruik dat wij ons allen, naar ik hoop, 
niet hadden voorgesteld. 

Ik zou eigenlijk moeten zeggen: 
Staatssecretaris, moet je nu lang 
wachten voordat je daaraan iets gaat 
doen of moet je zo snel mogelijk, als 
je de eerste signalen binnen krijgt 
- dus voordat het weereen 'koopsom-
lawine' wordt - met maatregeen 
komen die verhinderen dat op deze 
manier oneigenlijk gebruik wordt 
gemaakt van die vermogens- en 
voorraadaftrek? 

Er is gesproken over de psychologi-
sche effecten op het buitenland, over 
de heer Van Thijn die in de Verenigde 
Staten de verlaging van de vennoot-
schapsbelasting hoorde roemen en 
over Engeland. Als je dat psycholo-
gisch effect nu wilt bereiken, omdat 
buitenlanders zich niet verdiepen in 
de Nederlandse belastingwetgeving 
en het liefst alles op een plaatje bij 
elkaar wil len hebben, saneer dan in 
's hemelsnaam deze vennootschapsbe-
lasting aangaande al de gekke dingen 
die erin zitten en die tot die lagere 
effectieve druk leiden. 

Haal dan inderdaad die vermogens-
en voorraadaftrek, die je in het 
buitenland nog niet in vijf uur kunt 
uitleggen, eruit, haal er ook allerlei 
andere mogelijkheden uit en gebruik 
dat geld dan om dat 'signaalwerkinge-
tje' te bereiken en daarmee het 
vennootschapsbelastingtarief dichter 
bij het niveau te brengen waarop het 
ook effectief functioneert. Dan heb je 
hetzelfde psychologische effect 
behaald zonder dat dit een extra inzet 
van geld vergt. 

Enkele jaren geleden heeft een 
voorganger van de staatssecretaris, 
de heer Van Amelsvoort, tijdens een 
soortgelijk debat over de zelfstan-
digenaftrek de Kamer meegedeeld: 
zelfstandigen meteen belastbaar 
inkomen van ongeveer f 30.000 
betalen eigenlijk geen belasting meer. 
Kan de staatssecretaris meedelen 
waar het snijpunt het komt te liggen 
als de voorstellen die de regering nu 
doet, doorgaan? Wat is het effect, wat 
de belastingbesparing betreft, voor 

de zelfstandigen die ons verhoudings-
gewijs het meest aan het hart gaan? 

Wij hebben een amendement 
ingediend dat overeenkomt met de 
suggestie die ook door het Koninklijk 
Nederland Ondernemersverbond is 
gemaakt, namelijk toch de grens 
inzake de zelfstandigenaftrek te 
handhaven en het bedrag dat daarmee 
gemoeid is ten goede te laten komen 
aan de zelfstandigen die het naar ons 
aller oordeel ook harder nodig 
hebben. 

De heer De Grave bracht daar het 
volgende argument tegen in. Hij zei 
dat fiscale neutraliteit in acht genomen 
moet worden. Dat is natuurlijk op 
zichzelf waar. Het is bedoeld als een 
flankerende maatregel die beoogt, de 
rechtsvorm niet door fiscale maatrege-
len verder te beïnvloeden. Toch is dit 
ook een gekke redenering. Je neemt 
dan immers de eenmaal bestaande 
opbouw van de zelfstandigenaftrek 
als een gegeven. Je moet dan eigenlijk 
proportioneel of zelfs progressief, 
afhankelijk van de ontwikkeling van 
de tarieven, al die stapjes erbij doen. 

De zelfstandigenaftrek die ooit is 
opgebouwd, is natuurlijk geen heilig 
gegeven. Je kunt zelfs in het kader 
van een flankerend beleid zeggen: 
tegelijkertijd wil ik toch ook de 
tariefsopbouw zodanig beïnvloeden 
dat ik de ene groep verhoudingsgewijs 
een groter voordeel geef dan een 
andere daarmee gemoeide groep. 

Het blijft dus ook nu nog geboden, 
je af te vragen of de gekozen tariefop-
bouw van de aftrekstapjes wel de 
meest ideale is. Wij hebben gezegd 
dat wi j die bedragen aanzienlijk beter 
en effectiever - wij doen dit uit 
inkomenspolitieke overwegingen, niet 
alleen op grond van fiscale neutrali-
teit - ten goede wil len laten komen 
van de zelfstandigen die dit verhou-
dingsgewijs het hardste nodig 
hebben. Er is dus een amendement 
en ik hoop dat de Kamer daar toch 
nog enige welwil lende overwegingen 
aan zal willen wijden. 

Ik spreek mijn sympathie uit voor de 
startersfaciliteiten. Dat leidt tot wat 
extra werk. Gelet op de effectieve 
belastingdruk van zelfstandigen, moet 
je je afvragen of er echt iemand 
voordeel van zal hebben. Mijn collega 
Vermeend heeft uitgerekend dat je er 
precies een kleine 'Black&Decker' mee 
kunt kopen. Dat is natuurlijk best 
aardig om mee te starten, maar of je 
daar vreselijk veel verder mee komt? 
Als je daarvoor tegelijkertijd tien 
ambtenaren bij de belastingdienst 
extra voor nodig hebt, vraag je je af of 
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je niet andere wegen zou moeten 
bewandelen om hetgeen wi j allen 
wi l len, namelijk dat starters een 
duwtje in de rug krijgen, te bereiken. 

Ik wijs erop dat de fractie van de 
Partij van de Arbeid bij de behandeling 
van de begroting van Economische 
Zaken daarvoor een plan heeft 
ingediend, dat qua effectiviteit voor 
de starters heel wat meer zou opleve-
ren dan hetgeen de regering in dit 
wetsontwerp heeft ingebracht. 

De Voorzitter: De staatssecretaris zal 
morgen antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Wijziging van enige 
wetten inzake belastingen tot 
beperking van het aangetekend 
verzenden van stukken en tot het 
aanbrengen van enkele andere 
wijzigingen (18175). 

Dit wetsvoorstel wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik overweeg om het 
wetsvoorstel inzake de herziening van 
de Successiewet hedenavond aan de 
orde te stellen, nadat het wetsvoorstel 
inzake de sociale verzekering geheel 
zal zijn afgehandeld. Die waarschijnlijk-
heid is echter niet zo groot. 

Staatssecretaris Koning: Wat bedoelt 
u met dat laatste? 

De Voorzitter: Dat de avond wel heen 
zal gaan met het sociale-verzekerings-
voorstel. 

De vergadering wordt van 18.00 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsvoorstel 
Wijziging van de Ziektewet en de wet 
van 20 december 1979 Stb. 708, per 1 
juli 1984 (maximering ziekengelduitke-
ring en wijziging overgangsbepalin-
gen met betrekking tot uitkeringen 
ingevolge de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet in verband met vóór 1 
januari 1979 ingetreden arbeids-
ongeschiktheid) (18398) 

en van: 
- de motie-Willems over de verdeling 
van het premiepercentage over 
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werkgevers en werknemers (18398, 
nr. 12). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Het is binnen een 
tijdsbestek van enkele weken dat ik in 
dit Huis onderdelen verdedig van een 
pakket maatregelen dat bekend staat 
als het 1-juli-pakket, ook al besef ik 
dat er hier en daar in den lande enig 
misverstand bestaat over wat nu dat 
pakket precies inhoudt. Ik kom daar 
straks nog nader op terug. 

Ik dank de woordvoerders voor hun 
bijdragen in dit debat. Sommigen 
hebben terecht gesteld dat over de 
doelstellingen van het beleid niet 
opnieuw behoeft te worden gediscus-
sieerd. - de heren Nijhuis en Hermsen 
met name hebben daarop gewezen -
en dat die discussie al heeft plaatsge-
vonden in het kader van de 3%-dag-
loonverlagingen, de eerste fase van 
het 1-juli-pakket, waarover wij zo'n 
veertien dagen geleden hier uitvoerig 
hebben gesproken. Het zijn twee 
zaken die duidelijk met elkaar verhand 
hielden. 

Thans is het 1-juli-pakket fase 2 aan 
de orde, bestaande uit twee zaken die 
als gemeenschappelijk kenmerk 
hebben dat zij passen in deombuigings-
taakstelling, maar inhoudelijk geen 
nauwe samenhang vertonen. Verschil-
lende woordvoerders hebben daar 
ook terecht op gewezen. Tijdens de 
schriftelijke behandeling en ook nu in 
deze mondelinge gedachtenwisseling 
is van vele zijden ook opnieuw daarop 
de aandacht gevestigd. 

Ik wil nogmaals stellen - ik deed dat 
al in het eindverslag - dat ik de door 
vele leden geopperde suggestie om 
maatregelen die niet of nauwelijks 
met elkaar verband houden in 
afzonderlijke wetsvoorstellen vast te 
leggen, zal honoreren, in die zin dat ik 
daar voortaan bij de presentatie van 
een pakket maatregelen, als weer van 
een dergelijk pakket sprake zou 
moeten zijn, rekening zal houden. 
Hiermee hoop ik ook de wensen van 
vele woordvoerders op dit punt te 
hebben ingewil l igd. 

Over de door een aantal leden 
gereleveerde beperkte tijdsduur die 
de Kamer krijgt om maatregelen te 
beoordelen, merk ik op, dat door de 
regering en naar duidelijk is gebleken 
ook door de Kamer noodzakelijk 
geacht voorafgaand overleg, bij 
voorbeeld met sociale partners, ertoe 
kan leiden dat maatregelen eerst op 
een verlaat tijdstip aan de Kamer 
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kunnen worden aangeboden. Dit 
overleg kan ertoe leiden dat de 
maatregelen een groter maatschappe-
lijk draagvlak krijgen - dit is een 
voordeel - maar kan er eveneens toe 
leiden dat de Kamer zich wat voor het 
blok geplaatst voelt. 

Ik hoop dat u van mij aanneemt dat 
dit laatste zeker niet mijn intentie is en 
dat de regering ernaar streeft en blijft 
streven wetsvoorstellen ti jdig bij de 
Kamer in te dienen, opdat deze 
daaraan ook voldoende aandacht kan 
besteden. 

Over de criteria waaraan wetgeving 
zou moeten voldoen - mevrouw 
Brouwer noemde in dit verband de 
rechtszekerheid, de honorering van 
gewekte verwachtingen, het respecte-
ren van verkregen rechten en het 
bezitten van een logische structuur -
wi l ik het volgende opmerken. Het 
Nederlandse stelsel is een zo gecom-
pliceerd stelsel geworden, omdat 
gepoogd is aan een ieder zoveel 
mogelijk via wettelijke regelingen 
recht te doen. 

Een grof stelsel zou het voordeel 
van de duidelijkheid en daarmee de 
rechtszekerheid bezitten en voorts een 
logischere structuur. In een dergelijk 
stelsel - hiervoor hebben wij in 
Nederland dus niet gekozen - zouden 
evenwel veel groepen uit de boot 
vallen en de bescherming van sociale 
zekerheid moeten missen. Willen wi j 
een goed sociaal stelsel in stand 
houden dan zullen wi j in het huidige 
stelsel moeten ingrijpen. Het rege-
ringsstandpunt daarover is bekend en 
menigmaal hier al in discussie 
geweest. 

Naar de mening van het kabinet zal 
dit in ieder geval moeten gebeuren 
daar waar relatieve voordeelposities 
aanwezig zijn. Ingrepen in het sociale-
zekerheidsstelsel zullen ertoe leiden 
dat er mensen financieel op achteruit-
gaan. Ik besef dat. Ons sociale-zeker-
heidsstelsel zit niet zo in elkaar dat 
dan van het teniet doen van verkregen 
rechten of het niet voldoen aan 
gewekte verwachtingen kan worden 
gesproken, zoals mevrouw Brouwer 
het meende te moeten formuleren. 

Bij de schriftelijke voorbereiding is 
de samenhang tussen deze voorstellen 
en de stelselherziening aan de orde 
gesteld. Dat is ook gedaan door 
mevrouw Brouwer, mevrouw Groen-
man, de heer Wil lems en mevrouw 
Ter Veld. Van de twee onderdelen 
heeft dat wat betreft de AAW inhou-
delijke raakvlakken met een onderwerp 
dat bij de discussie over de stelselher-
ziening weer aan de orde zal komen, 
te weten de manier waarop met 
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andere inkomsten in een leefeenheid 
rekening zal worden gehouden. 

De stellingname van het kabinet op 
dit punt is wel duidelijk geworden bij 
de behandeling van de inkomenstoets 
in de AAW zelve en uit de voorstellen 
van ult imo 1982, strekkende tot 
afschaffing van het minimum dagloon 
WAO en de herziening van de mini-
mum-dagloonbepalingen in het kader 
van de WW en de WWV. De bescher-
ming welke die regels bieden, komt 
alleen toe aan wie daar naar objectieve 
maatstaven behoefte aan heeft. 
Rekening houden met andere gezinsin-
komsten is dan onvermijdelijk. 

De voorstellen waarover wij het nu 
hebben, brengen een tot nu toe 
gunstiger behandelde categorie op 
één lijn met dit uitgangspunt. Die 
gunstiger behandeling vloeit uitslui-
tend voort uit de betrekkelijk toevallige 
omstandigheid dat men voor een 
bepaalde datum arbeidsongeschikt is 
geworden. Dat is een onvoldoende 
rechtvaardiging om het dan te 
handhaven. 

Op de bij de EG-Commissie inge-
diende klacht over het in strijd komen 
van de AAW met de Derde Europese 
Richtlijn kom ik straks nog afzonderlijk 
terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
geconstateerd dat het onderdeel van 
dit voorstel dat betrekking heeft op de 
maximering van het ziekengeld, de 
algemene instemming van de Kamer 
kan hebben. Als ik het goed heb 
begrepen, is deze kritiek beperkt 
gebleven tot zaken van procedurele 
en meer uitvoeringstechnische aard. 
De voorstellen met betrekking tot de 
inkomenstoets AAW (oude gevallen) 
werden kritischer benaderd, ook door 
hen die uiteindelijk toch op dit punt 
ons wetsvoorstel zullen steunen. Ik 
kom nu op beide afzonderlijke 
maatregelen nader terug. 

Wat allereerst de maatregelen met 
betrekking tot het bovenmatig 
ziekengeld betreft: mevrouw Ter Veld 
heeft gevraagd waarom er drie 
verschillende suggesties voor wijzi-
ging van de Ziektewet zijn gedaan. Zij 
noemt daarbij de premieheffing over 
het ziekengeld, de verlaging van het 
uitkeringspercentage en de verkorting 
van de uitkeringsduur. Op vragen uit 
deze Kamer zijn inderdaad boven-
staande gedachten in analytische zin 
genoemd. Het is echter geenszins het 
geval dat concrete maatregelen in 
deze zin al zijn ingevuld. Dat zal, zoals 
eerder naar voren is gebracht, 
gebeuren bij de Miljoenennota 1985. 

Voor de maximering van het netto 
ziekengeld wordt het dagloon van de 
verzekerde als loon aangemerkt. Naar 
de mening van de regering is daarmee 
een redelijke afspiegeling gewaar-
borgd van de gemiddelde verdiensten 
van een werknemer. Het is dan ook 
ongewenst om andere beloningsele-
menten in het ziektewet-dagloon op te 
nemen dan die welke zijn genoemd in 
de dagloonregeling Ziektewet. 
Bovendien is dit voor de bedrijfsvere-
nigingen om administratiefstechni-
sche redenen onmogelijk. 

De heer Hermsen heeft voorts nog 
eens gewezen op de kortlopende 
uitkeringen in het kader van de 
Ziektewet. Die zijn tot heden naar de 
mening van de leden van het CDA te 
veel buiten schot gehouden. In 
verband met de verschillen tussen 
kort- en langlopende uitkeringen deed 
de heer Hermsen nog een keer een 
beroep op ook de sociale partners, 
met het oog op de nog te nemen 
maatregelen in de sfeer van de 
Ziektewet. Naar aanleiding van deze 
beschouwing wil ik opmerken dat ook 
naar de mening van het kabinet in 
1985 de Ziektewet substantieel in 
beschouwing moet worden genomen, 
wi l het kabinet de ombuigingstaakstel-
ling in het regeerakkoord op een 
goede manier invullen. 

Het is - en dat is ook de achtergrond 
van het betoog van de heer Hermsen 
en naar mijn mening van de heer 
Nijhuis — alleen al uit rechtvaardigheids 
overwegingen gewenst om, met 
name als je ombuigingen in de 
sociale zekerheid moet invullen, dan 
ook te kijken naar kortlopende 
uitkeringen. De heer Schutte heeft 
herhaald dat het eigenlijk al onjuist is 
geweest om prioriteit te geven aan 
langlopende gevallen van arbeids-
ongeschiktheid. Wij zijn het dus wel 
met elkaar eens, dat wij in 1985 in die 
zin de Ziektewet echt moeten meene-
men. 

Op de vraag van de heer Hermsen, 
of het verzekerd zijn van WW-uitke-
ringsgerechtigden voor de Ziektewet 
ook van belang is voor het doorlopen 
van de WW-aanspraken, kan ik zonder 
meer een bevestigend antwoord 
geven. Tijdens ziekte bestaat geen 
recht op WW-uitkering. Daardoor 
kunnen WW-aanspraken voor de duur 
van het ziekengeld niet worden 
opgesoupeerd. 

De heer Nijhuis heeft in dit verband 
de vraag herhaald die de leden van 
zijn fractie al in het voorlopig verslag 
hebben gesteld, of het nog wel zinvol 
is om WW-ers die ziek worden in de 

Ziektewet op te nemen. In aansluiting 

op mijn antwoord op de zojuist 
besproken vraag van de heer Hermsen 
wil ik ook, onder verwijzing naar de 
memorie van antwoord, hem erop 
attenderen dat het verzekerd zijn 
ingevolge de Ziektewet voorkomt dat 
WW-rechten worden opgebruikt. 

In de komende stelselwijziging, 
vooral in het kader van de integratie 
van de werkloosheidsregelingen, zal 
het aspect ziektewetverzekering 
tijdens de werkloosheidsuitkering 
zeker aan de orde komen. In de 
huidige situatie is de WW-er immers 
wel en de WWV-er niet verzekerd 
ingevolge de Ziektewet. Natuurlijk 
had de heer Nijhuis gelijk, toen hij zei 
dat het in materieel opzicht qua 
niveau van de uitkering niets uitmaakt. 
Er is evenwel sprake van een verschil 
vanwege het opgebruiken van 
rechten. 

De heer Nijhuis heeft gevraagd 
waarom niet gewoon gekozen is om 
de ziekte-uitkering bij zwangerschap 
op 80% in plaats van op 100% van het 
bruto loon vast te stellen. Ik wijs erop 
dat dan in veel gevallen een lagere 
uitkering dan 100% van het netto loon 
ontstaat. Bij 100% van het netto loon 
zal een variëteit van bruto uitkerings-
percentages ontstaan. Dit moge ook 
blijken uit grafiek 4.a van de Financiële 
nota sociale zekerheid 1984. Kortheids-
halve verwijs ik de heer Nijhuis 
hiernaar. 

Mevrouw Groenman heeft erop 
gewezen, dat aan vrouwen die op de 
datum van indiensttreding bij een 
werkgever reeds zwanger waren, een 
ziekengelduitkering kan worden 
geweigerd. Het is juist dat de bedrijfs-
vereniging ingevolge artikel 44, lid 1b, 
van de Ziektewet bevoegd is, zieken-
geld te weigeren bij zwangerschap, 
ontstaan voor, of bevalling binnen zes 
maanden na de dag, waarop de 
verzekering is aangegaan. Deze 
weigeringsgrond wordt echter 
ingevolge een advies van de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen slechts 
gehanteerd, indien de verzekerde het 
werk heeft aanvaard met het oogmerk 
een uitkering te ontvangen. 

In dat kader bracht mevrouw 
Groenman ook de vaak bestaande 
weigerachtigheid van werkgevers ter 
sprake om zwangere vrouwen in 
dienst te nemen. Naar aanleiding 
daarvan kan ik mevrouw Groenman 
meedelen, dat ook de Emancipatieraad 
in zijn advies van 19 november 1983 
inzake zwangerschapsverlof aan deze 
kwestie aandacht heeft besteed. Ik 
dacht dat mevrouw Groenman daar 
zelf ook naar verwees. Dat advies, 
alsmede het SER-advies van 16 
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september 1983 inzake de combinatie 
van ouderschaps- en beroepstaken, 
vormt binnen ons ministerie op dit 
moment onderwerp van nadere 
studie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik zou de 
staatssecretaris willen wijzen op de 
adviesaanvraag van 1976. Daarin is 
uitdrukkelijk gesteld, dat het niet 
aannemen van vrouwelijke werkne-
mers in geval van zwangerschap 
geacht wordt. discriminatie te zijn. 
Zoiets wordt toch zeker vanzelfspre-
kend acht jaar later nog steeds 
onderschreven? 

Staatssecretaris De Graaf: Zonder 
meer. Die adviesaanvraag is niet 
herroepen, alhoewel ik niet precies 
weet wat erin staat. Dat mag u rustig 
van mij aannemen. 

Door verschillende woordvoerders 
is het horen van de Sociale Verzeke-
ringsraad over de nadere regels aan 
de orde gesteld. Deze zaak heeft bij de 
schriftelijke behandeling ook al ruime 
aandacht gehad. Mevrouw Ter Veld 
en mevrouw Groenman hebben een 
amendement ingediend, waarmee zij 
beogen het horen van de SVR alsnog 
formeel in de wet vast te leggen. 

Zoals reeds eerder in de stukken is 
uiteengezet, onder andere in het 
nader rapport aan de Koningin, 
berusten mijn bezwaren tegen het 
horen van de Sociale Verzekeringsraad 
meer op praktische dan op principiële 
overwegingen. Aangezien de maatre-
gel ook van toepassing is op de bij de 
inwerkingtreding van de maatregel 
reeds lopende gevallen, ontbreekt de 
tijd om de Sociale Verzekeringsraad 
als volwaardig adviesorgaan daarbij 
te betrekken. 

De Sociale Verzekeringsraad zou op 
z'n vroegst in de vergadering van 
augustus in staat zijn, hierover een 
advies vast te stellen. Dit zal de 
totstandkoming van de nadere regels 
in ieder geval vertragen. Zolang die 
nadere regels er niet zijn, zal er ten 
aanzien van een aantal gevallen 
onzekerheid bestaan over de toepas-
sing van de wet. In een situatie waarin 
het gaat om geldelijke aanspraken, 
moet getracht worden dat te voorko-
men. 

Overigens vindt inmiddels, zoals ik 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag heb gesteld, al overleg 
plaats met de Sociale Verzekeringsraad 
op secretariaatsniveau. Daarbij is ook 
de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
betrokken. Aan het opnemen in de 
wet van het horen van de SVR bestaat 
dan ook geen behoefte. Aanvaarding 

van het amendement van mevrouw 
Ter Veld en mevrouw Groenman wil 
ik dan ook ontraden. 

Dit neemt niet weg, dat ook al is het 
gebruikelijk om over dergelijke zaken 
de Sociale Verzekeringsraad te horen, 
dat ik er begrip voor heb, dat bij de 
leden van de CDA-fractie de wens 
bestaat om over toekomstige wijzigin-
gen van de hier bedoelde nadere 
regelingen de Sociale Verzekerings-
raad wel te horen. 

Ik wil mevrouw Ter Veld en de heer 
Hermsen die deze kwestie ter sprake 
hebben gebracht graag tegemoet 
komen. Ik zal bewerkstelligen dat dit 
punt zal worden betrokken bij de 
eerstvolgende wijziging van de 
Ziektewet. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
of voor reeds lopende ziekengelduitke-
ringen een overgangsmaatregel 
wordt overwogen. De meeste fracties 
in deze Kamer vinden het evenals de 
regering ongewenst dat het netto-zie-
kengeld meer kan bedragen dan het 
netto-loon bij werken. Zij vinden het 
ongewenst dat men er alleen door 
ongeschiktheid netto op vooruit zou 
gaan. Zeker in een tijd waarin van 
vele uitkeringsgerechtigden offers 
worden gevraagd, moet daaraan zo 
spoedig mogelijk een eind komen, 
naar de mening van het kabinet. 
Daarom overwegen wij ook geen 
overgangsregeling, die overigens, bij 
deze veelal relatief kort lopende 
uitkeringen, voor de bedrijfsverenigin-
gen een niet onaanzienlijke admini-
stratieve verzwaring zou betekenen. 

De heer Willems is in de eerste 
termijn ingegaan op de omvang van 
het bovenmatig ziekengeld, dat naar 
zijn oordeel bij premiedalingen in 
1985 zou kunnen verdwijnen. Ik merk 
op dat het bovenmatig ziekengeld 
door alleen premiedalingen voor 
werknemers niet zal verdwijnen. 
Immers, bij zwangerschapsverlof en 
bij werkloosheid zal het bovenmatig 
ziekengeld veelal blijven bestaan, 
zonder maximering van en premiehef-
ting op het ziekengeld. 

Wel is het mogelijk dat de omvang 
van het bovenmatig ziekengeld door 
premiedalingen voor werknemers zal 
verminderen. Het is dus geen tijdelijk 
verschijnsel, zoals de heer Willems 
stelde. Bovendien zal de opbrengst 
van f110 miljoen niet verdwijnen. Dit 
bedrag zal worden gesaldeerd met de 
opbrengst van de maatregelen in de 
Ziektewet die het kabinet voor 1985 
overweegt. 

De heer Willems en mevrouw Ter 
Veld vinden dat de maximering niets 
te maken heeft met de doelstelling 

van de regering, het financieringste-
kort te verminderen. Naar de mening 
van de heer Willems komt zij neer op 
een ongerichte lastenverlichting voor 
werkgevers in 1984. Zoals in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag is 
opgemerkt, zullen de effecten voor 
werkgevers van deze maatregel eerst 
per 1 januari 1985 zichtbaar worden. 

De ziektewetpremies worden 
immers veelal slechts één keer per 
jaar aangepast, en de maatregel zal 
dan ook op dat moment tot een 
lastenverlichting voor de werkgevers 
kunnen leiden. Hierbij erken ik, zoals 
ik dat ook bij interruptie heb gedaan, 
dat de maatregel niet wordt gemoti-
veerd in het kader van een verminde-
ring van het financieringstekort. Zij 
wordt niettemin door het kabinet 
gewenst geacht ter terugdringing van 
de collectieve-lastendruk. Bovendien 
wordt hierdoor een oneigenlijk 
element in onze wetgeving ongedaan 
gemaakt. 

De heer Willems heeft voorts een 
motie ingediend waarin de regering 
wordt verzocht, de besparing aan te 
wenden voor een lastenverlichting in 
1985 ten behoeve van de werknemers. 
Daarbij heeft de heer Willems de 
stellingname verdedigd dat de 
besparingen grotendeels al een 
inkomensachteruitgang voor zieke 
werknemers betekenen. Ik wijs hem 
erop dat deze maatregel door velen 
op zich zelf rechtvaardig wordt 
geacht. 

Men vindt het, terecht, ongewenst 
dat ziekte-uitkeringen die grotendeels 
door de werkgevers worden gefinan-
cierd meer dan het netto-loon kunnen 
bedragen. Het is dan ook logisch, de 
besparing van de maximering aan te 
wenden voor een lastenverlichting ten 
behoeve van werkgevers, immers, 
voor het grootste deel betalen zij nu 
ook deze bovenmatige uitkering. 

Bovendien is een eventuele premie-
verlaging voor werknemers in 1985 
van vele factoren afhankelijk. Daarbij 
is ook de omvang van de lastenverlich-
ting voor het bedrijfsleven van 
belang. Het kabinet zal zich in de 
komende periode beraden over het 
premiebeeld voor 1985. Daarbij zal ook 
de lastenverlichting voor de werkge-
vers aan de orde komen. Op grond 
van bovengenoemde redenen, heb ik 
derhalve geen behoefte aan de motie 
die de heer Willems heeft ingediend. 
Ik ontraad aanneming van de motie. 

De heer Van der Vlies vindt de 
maximering van het ziekengeld een 
stap op weg naar premieheffing over 
ziekengeld. In de schriftelijke behande-
ling is evenwel naar voren gebracht 
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dat de maatregelen niet gelijksoortig 
zijn. De eerste maatregel heeft in 
principe betrekking op de bruto-uitke-
ring, terwijl de tweede maatregel 
aangrijpt op het bruto-netto-traject. 
Dit neemt overigens niet weg dat bij 
het eventueel invoeren van premiehef-
fing op ziekengeld, de huidige 
voorgestelde maatregelen niet meer 
effectief zullen zijn. Ik erken dit graag 
en richt mij hiermee met name tot de 
heer Van der Vlies. 

Mevrouw Ter Veld heeft de bespa-
ring uit hoofde van de maximering in 
verband gebracht met de overreserves 
in de ziekenkassen. Zij stelde dat een 
vermindering van de overreserves 
veel meer besparingen zou opleveren 
dan de maximering van hetziekengeld. 
Op zich zelf is het juist dat de omvang 
van de overreserves groter is dan de 
besparing van f 110 miljoen. 

Ik wijs er evenwel op dat een 
vermindering van overreserves een 
éénmalige zaak is, terwijl de maxime-
ring van het ziekengeld een structurele 
maatregel is. Dit neemt niet weg dat 
de overreserves - mevrouw Ter Veld 
weet dat - in het bijzonder mijn 
aandacht hebben. Ten aanzien van die 
overreserves heb ik op 22 augustus 
1983 aan de Sociale Verzekeringsraad 
advies gevraagd. Het is mij bekend 
dat deze raad op dit moment aan dat 
advies werkt. Ik ben bijzonder nieuws-
gierig hoe het advies zal luiden. 

Dat advies zal overigens niet alleen 
gaan over de aanwezige overreserves. 
Het zal ook gaan over de vraag of het 
huidiije criterium van de reserve in de 
Ziektewet niet in overeenstemming 
moet worden gebracht met de 
uitvoering van overige sociale 
verzekeringen. 

De heer Hermsen heeft gezegd dat 
een vergelijking tussen de netto 
uitkering tijdens ziekte en die bij bij 
voorbeeld arbeidsongeschiktheid op 
zijn plaats zou zijn. Zoals wij allen 
weten, zou uit een dergelijke vergelij-
king blijken dat de netto ziekengelduit-
kering veel hoger ligt dan de uitkering 
bij arbeidsongeschiktheid of werkloos-
heid. Een dergelijke vergelijking was 
naar de mening van de heer 
Hermsen tijdens dit debat niet 
noodzakelijk. De vergelijking was wel 
noodzakelijk bij een eventuele 
invulling van de maatregelen voor 
1985 in het kader van de Ziektewet. 
Wat dat laatste betreft, wil ik graag 
aan het verzoek van de heer Hermsen 
voldoen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu 
toe aan het tweede deel van het 
pakket dat nu aan de orde is. Dat 
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tweede deel betreft het introduceren 
van een inkomenstoets, die ook voor 
de oude gevallen zal gelden, in het 
kader van de AAW. Door een aantal 
woordvoerders is nog een aantal 
opmerkingen gemaakt over het in dit 
verband hanteren van belastinggege-
vens. 

Er zijn ook opmerkingen gemaakt 
over de privacyaspecten bij de 
overgangsmaatregel. In dit verband 
wil ik er nog eens de nadruk op 
leggen, dat de betrokkenen geen 
nieuwe gegevens aan de bedrijfsvere-
nigingen behoeven te verstrekken. De 
bedrijfsverenigingen zijn als regel op 
de hoogte van de tariefgroepindeling. 
Zij kennen die indeling uit de werkne-
mersverklaring. Er wordt derhalve 
gebruik gemaakt van informatie die 
door de bedrijfsverenigingen aan het 
begin van het jaar zelf is gevraagd. De 
belastinginspecteur - mevrouw Ter 
Veld sprak hierover - staat hier dus 
buiten. 

In de memorie van antwoord heb ik 
al aangegeven dat voor zover uit 
privacy-overwegingen een beperkte 
opgave is gedaan een en ander bij de 
aanslag voor de inkomstenbelasting 
wordt rechtgetrokken. Wanneer deze 
personen op basis van de beperkte 
opgave bij de invoering van de 
overgangsregeling in een lagere 
AAW-grondslag terecht komen dan 
waarop eigenlijk recht bestaat, 
kunnen zij de bedrijfsverenigingen om 
correctie achteraf verzoeken op basis 
van de definitieve tariefgroepindeling. 

De heer Schutte (GPV): De staatsse-
cretaris zegt dat het geen nieuwe 
gegevens zijn; er wordt gebruik 
gemaakt van een bestaande werkne-
mersverklaring die aan het begin van 
het jaar is overgelegd. Juist omdat 
het gaat om een eenmalige maatregel 
voor de tweede helft van 1984, is er 
voor de betrokkenen echter wel een 
nieuwe situatie ontstaan. Op het 
moment dat zij die werkgeversverkla-
ring invulden, konden zij niet weten 
of vermoeden dat die verklaring 
tevens voor dit doel zou worden 
gebruikt. Als zodanig is het toch een 
nieuw argument. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is juist. 
Ik kan niet ontkennen dat men op het 
moment van invulling van de werkne-
mersverklaring zich niet kon realiseren 
dat die verklaring hiervoor kon worden 
gebruikt. Die wordt echter alleen maar 
in positieve zin voor deze mensen 
gebruikt. 

Het is een gegeven dat in de 
administratie van de bedrijfsverenigin-
gen is opgenomen vanwege de 
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administratieve handelingen die de 
bedrijfsverenigingen zelf verrichten. Ik 
heb daarom noch bij de uitvoerders 
noch elders principiële bezwaren 
ontmoet tegen het tijdelijk hanteren 
van deze gegevens. Het tijdelijk 
hanteren van dit soort gegevens is 
overigens ook anderszins voordelig 
voor degenen die het aangaat. In die 
zin geldt het ook als een overgangs-
maatregel. 

Mevrouw Groenman (D'66): Dan blijft 
toch het punt overeind dat mensen 
zelf om die correctie moeten vragen. 
Mensen hebben een werknemersver-
klaring ingevuld. Om in aanmerking te 
komen voor een hogere uitkering, 
afhankelijk van wat zij precies hebben 
ingevuld, moeten zij zich weer tot de 
bedrijfsvereniging wenden. Dan kan 
er correctie worden toegepast. 
Mensen moeten dat wel weten. Hoe 
weten zij dat? Hoe worden zij erop 
geattendeerd? 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat 
alleen om die categorie mensen die 
om hen moverende redenen een 
beperkte opgave hebben gedaan. U 
mag rustig aannemen dat zij zich dat 
best zullen realiseren. Juist in die 
gevallen waarin men zelf ook vindt 
dat die groepsindeling op een later 
tijdstip moet plaatsvinden - daar had 
men een reden voor - kan blijken dat 
een correctie op dit punt in de 
uitkeringsgrondslag voor de AAW kan 
plaatsvinden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb in 
mijn termijn al gezegd dat ook de 
privacy wordt belemmerd. Mensen 
hebben het om hen moverende 
redenen anders opgegeven aan de 
werkgever, omdat zij vinden dat het 
de werkgever niets aangaat wat de 
echtgenote verdient. Nu moeten zij 
aan de bedrijfsvereniging zeggen dat 
zij iets verkeerd hebben opgegeven 
aan hun werkgever en dat zij dat 
graag gecorrigeerd willen hebben om 
voor een hogere uitkering in aanmer-
king te komen. Zulke dingen kunnen 
toch niet? 

Staatssecretaris De Graaf: Zij hebben 
niets verkeerd opgegeven. Zij hebben 
er alleen prijs op gesteld dat de 
opgave waar het hun om gaat 
beschikbaar wordt gesteld op het 
moment van de aanslag voor de 
inkomstenbelasting. Dat is dan ook 
het juiste moment om te beoordelen. 
Nogmaals, het gaat om een overgangs-
situatie. Het zou iets anders liggen als 
het om een blijvende zaak ging. Wil je 
echter op deze termijn een en ander 
verantwoord invullen, dan moet 
hiervoor worden gekozen. 
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De heer Nijhuis (VVD): De staatssecre-
taris sprak net over mensen die een 
beperkte opgave hebben gedaan. Ik 
kan mij niet goed voorstellen dat 
gehuwde mensen een beperkte 
opgave doen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan het 
fiscale aspect niet helemaal bezien. 
Blijkbaar is in een aantal gevallen die 
opgave niet gedaan, omdat men er 
prijs op stelt dat pas bij de aanslag 
voor de inkomstenbelasting te doen. 
Het gaat namelijk om de inhouding 
van de loonbelasting. Sommigen 
vinden om hen moverende redenen 
dat de werkgever dat niet hoeft te 
weten. In fiscale zin accepteren zij ook 
dat niet bij de inhouding van de 
loonbelasting het voordeel optreedt, 
maar later bij de aanslag voor de 
inkomstenbelasting. Dat geldt in dit 
opzicht dienovereenkomstig. 

De heer Nijhuis (VVD): Bij de Wet op 
detweeverdieners is hierover uitvoerig 
gesproken in dit Huis. Toen ging het 
iedere keer over mensen die juist 
ongehuwd samenleven. Dan kan het 
zeer wel voorkomen. Bij gehuwden 
zie ik dat zich niet zo voordoen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, maar 
dan is er ook geen enkel probleem. 
Men heeft dan een correcte opgave 
gedaan van de tariefgroep waarin 
men behoort te zitten. Dan kan het 
nooit een probleem zijn. Als men een 
dergelijke opgave voor de loonbelas-
ting om moverende redenen niet wil 
doen, dan is het een probleem. Dat 
kan dan voor die mensen een nadeel 
zijn, hetgeen zij dan accepteren. Zij 
kunnen dat dan gehonoreerd krijgen 
bij de aanslag voor de inkomstenbe-
lasting. Dan wordt het definitief 
vastgesteld. 

Ik kom nu tot een bespreking van 
het door mevrouw Groenman inge-
diende amendement, dat beoogt de 
AAW-inkomenstoets uit het wetsvoor-
stel te halen. Mevrouw Groenman 
acht het prematuur, deze maatregel 
nu reeds te treffen, terwijl de discussie 
over verdergaande of niet verdergaan-
de individualisering van uitkeringen in 
het kader van de stelselherziening 
nog moet worden gevoerd. 

Met haar stellingname compliceert 
mevrouw Groenman in belangrijke 
mate de discussie die nog moet 
worden gevoerd over de bij de 
invoering van de stelselherziening 
nog lopende gevallen. Er bestaat 
immers al sedert 1980 een inkomens-
toets in de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet. Die inkomenstoets, 
waarvoor bij de invoering in 1980 

inhoudelijk goedkeuring werd verkre-
gen in het parlement, wordt nu ook 
op de categorie oude gevallen 
toegepast. De invoering van de 
inkomenstoets voor oude gevallen wil 
ik dan ook niet zien als het vooruitlopen 
op het nieuwe stelsel. 

Ik acht het besparingsverlies dat 
door het doen vervallen van deze 
maatregel optreedt, van een zo grote 
betekenis dat ik ook om die reden 
aanvaarding van het door mevrouw 
Groenman ingediende amendement 
ten sterkste moet ontraden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Toen de 
AAW ook voor vrouwen in 1980 werd 
ingevoerd, kon nog geen sprake zijn 
van toetsing aan de derde EG-richtlijn. 
Dit punt met betrekking tot de AAW 
valt wel degelijk onder de Wet gelijke 
behandeling in de sociale zekerheid. 
Dat moet ook in de discussie over de 
stelselherziening worden betrokken. 
Of het dan voor oude of nieuwe 
gevallen geldt, zal mij dan een zorg 
zijn. De staatssecretaris doet het nu 
voorkomen alsof de AAW het model 
is waaraan straks de hele stelselher-
ziening moet worden opgehangen. Dat 
is een punt van discussie. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
volstrekt onjuist. De invulling van de 
stelselherziening, zowel met betrek-
king tot de arbeidsongeschiktheid als 
met betrekking tot de geïntegreerde 
werkloosheidsvoorzieningen, zal 
straks moeten plaatsvinden met het 
oog op alle aspecten en met een 
volledige toetsing aan de richtlijnen 
van de EG. Die discussie is nog 
volledig open. Met de nu aan de orde 
zijnde maatregel lopen wij daarop 
helemaal niet vooruit. De inkomens-
toets geldt al voor de nieuwe 
gevallen. Met de oude gevallen doen 
wij in dit opzicht dus niets nieuws. 

Mevrouw Groenman (D'66): Stel dat 
de AAW niet overeenkomt met de 
derde EG-richtlijn. De staatssecretaris 
zegt dat de discussie nog helemaal 
open is. Hij neemt dan nu een maatre-
gel voor de oude gevallen die hij 
misschien straks na de stelselwijziging 
moet terugdraaien. Het is dan toch 
veel handiger om die maatregel niet 
te nemen? 

Staatssecretaris De Graaf: Het is 
dezelfde maatregel als die voor de 
nieuwe gevallen. Het gebeurt op 
dezelfde manier als bij de minimum-
dagloon-bepalingen. De stelselwijzi-
ging is een zaak apart. Daarover 
komen wij, naar ik hoop, dit jaar nog 
met elkaarte discussiëren. De invulling 
daarvan zal dan conform de richtlijnen 

van de EG geschieden, zowel voor de 
arbeidsongeschiktheid als voor de 
werkloosheid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik 
constateer dat de staatssecretaris het 
risico loopt, dat hij zich in de nesten 
werkt. De toets aan de derde EG-richt-
lijn moet straks nog plaatsvinden. 

Staatssecretaris De Graaf: Die risico's 
hebben wij al een aantal jaren 
gelopen. In dat opzicht verandert er 
ook niets. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wil hier 
een vraag aan toevoegen. Wat vindt u 
van de stelling dat in Nederland geen 
nieuwe wetgeving mag worden 
ingevoerd die verslechtering inhoudt 
ten opzichte van vroeger? Anders 
gezegd, er wordt nu een inkomenstoets 
ingebouwd voor oude gevallen. Je 
kunt zeggen dat dit in strijd is met de 
EG-richtlijn. Nederland mag in deze 
periode waarin het praat over een 
nieuw stelsel, niet een verslechtering 
inbrengen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die vraag 
houdt verband met de vraag uwerzijds 
over de klacht bij de Europese 
Commissie. Daar ben ik nu aan toe. 
Daarin ligt ook het antwoord opgeslo-
ten op de vraag die u nu stelt, althans 
naar mijn mening. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Brouwer vroeg mijn commentaar op 
de toepassing van de Europese 
richtlijn in verband met de bij de 
Europese Commissie ingediende 
klacht over deze aangelegenheid met 
name in het kader van de maatregelen 
voor minimum-dagloongarantie. 

De relatie met de derde Europese 
richtlijn heeft in de schriftelijke 
behandeling van het wetsontwerp al 
ruimschoots de aandacht gehad. Dat 
is niet alleen hierbij gebeurd, maar 
ook al eerder bij de wijzigingen met 
betrekking tot de minimumdagloonga-
rantie. Ik kan dan ook slechts herhalen 
dat het standpunt van de EG-commis-
sie inhoudt dat er geen indirecte 
discriminatie aanwezig is, wanneer er 
in geval van sociale uitkeringen die 
een minimuminkomen garanderen, 
verhogingen worden toegepast ten 
behoeve van personen die de zorg 
dragen voor de voor hun last komende 
personen. 

Dit standpunt wordt door mij nog 
steeds gedeeld. Daarmee heb ik dan 
ook in directe zin het antwoord 
gegeven op de vraag van mevrouw 
Brouwer. Deze had namelijk ook 
betrekking op wijziginnen in bestaande 
wetgeving. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
dat dit het antwoord is dat u wilde 
geven. U zegt dat de EG-richtlijn niet 
van toepassing is op minimum 
behoeftebepalingen. Het gaat hier 
echter om de AAW. De AAW is een 
verzekering die mensen verzekert 
tegen de geldelijke gevolgen voor 
arbeidsongeschiktheid. Dit staat zelfs 
in de aanhef van de wet. Het is geen 
bijstandsuitkering. Deze wetgeving is 
er dus niet om een minimum garantie 
aan mensen te geven. Neen, deze 
wetgeving is er in de eerste plaats om 
risico's te verzekeren tegen arbeids-
ongeschiktheid. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb toch 
niets anders beweerd. Het is echter 
wel een voorziening op basis van een 
bodemvoorziening, een sociaal 
minimum. Dit is het karakter van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet. In die zin heeft de commissie 
daarover in haar rapportage duidelijke 
uitspraken gedaan. 

Hetzelfde gold ook voor de mini-
mum-dagloongaranties in het kader 
van de overige verzekeringen die ook 
uitsluitend iets toevoegen aan het 
minimum in gevolge die verzekeringen 
Het heeft geen betrekking op de 
boven-minimale uitkeringen in die 
verzekeringen. Het is dus wel degelijk 
een mogelijkheid van iets extra's op 
minimum niveau dat volgens de 
commissie een oirbare zaak is. Ik wil 
mevrouw Brouwer echt adviseren om 
op dat punt het rapport.... 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik ben het 
niet met die uitleg eens. Ik kan ook 
citeren uit rapporten waarin staat dat 
in de EG-richtlijn een onderscheid 
wordt gemaakt tussen werknemersver-
zekeringen, volksverzekeringen en 
bijstandsregelingen. Wij spreken nu 
over een volksverzekering. 

Staatssecretaris De Graaf: Die 
rapporten ken ik ook. Het zal u echter 
niet ontgaan zijn dat het in de rappor-
tage van de commissie specifiek ging 
over dit soort zaken en dat de com-
missie daar een specifiek antwoord 
op heeft gegeven. Ik ben blij dat u dit 
overigens niet ontkent. U bent het er 
alleen niet mee eens. Dat wist ik 
echter al eerder. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik vind dit 
eigenlijk een opmerking om van de 
discussie af te komen. Als ik het goed 
heb begrepen dan wordt in het kader 
van de EG-richtlijn gezegd dat er, als 
het gaat om een bodem, een minimum 
behoefteverzekering, dan eventueel 
een systeem van toeslagen mogelijk 

is. Als ik uw redenering volg, dan zou 
je iedere wet hierin onder kunnen 
brengen door te zorgen dat de 
uitkeringen op een minimum niveau 
terechtkomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Als een 
land alleen maar verzekeringen heeft 
op minimumniveau, heeft men het 
wat dat betreft gemakkelijker. Daarom 
hebben landen met slechte systemen 
van sociale zekerheid en met lage 
niveaus het veel gemakkelijker met de 
realisering van een Europese richtlijn 
dan Nederland. Nederland heeft naast 
dit soort voorzieningen op basis van 
het minimum ook nog aanvullende 
regelingen boven minimaal, zelfs in 
relatie tot x% van een loon van 70.000 
gulden. Dat is een van de wezenlijke 
verschillen met andere landen en dat 
is dus een van de problemen waar wij 
in Nederland mee zitten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als een 
land alleen maar een systeem op 
minimumniveau heeft, stelt op dat 
moment de EG-richtlijn niets meer 
voor. 

Staatssecretaris De Graaf: Daar heeft 
mevrouw Brouwer volledig gelijk in. 
Ik neem echter aan dat zij niet wil 
bepleiten dat wij in Nederland alleen 
maar een sociale zekerheid op 
minimumniveau moeten hebben. Ik 
begrijp dat dit niet het geval is, maar 
ik kreeg even deze indruk. 

Naar aanleiding van vragen van 
verschillende woordvoerders is de 
praktische uitvoerbaarheid van de 
maatregelen in het kader van de AAW 
nog aan de orde gesteld. Volgens het 
advies van de SVR is zowel de 
uitvoering van de overgangsregeling 
als van het reguliere inkomensonder-
zoek in het algemeen haalbaar. 

De moeilijkheden bij de uitvoering 
van de overgangsregeling ten aanzien 
van de hantering van de tariefgroepin-
deling bij de belastingwetgeving, zijn 
praktisch te verwaarlozen. Dit is uit 
nadere informatie bij de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen gebleken. Het 
aantal gevallen waarvan de tariefgroep 
voor de loonbelasting bij de uitvoe-
ringsorganen niet bekend is en waarin 
deze moet worden nagegaan, is 
namelijk zeer gering. Voor de hieraan 
verbonden problemen wordt inmid-
dels aan een oplossing gewerkt. 

Over de uitvoeringsproblemen die 
bij de bedrijfsverenigingen kunnen 
optreden omdat zij inkomensonder-
zoeken zullen moeten verrichten die 
alle in het tijdsbestek tot 1 januari 
aanstaande moeten plaatsvinden, wil 
ik nog een opmerking maken. Het lijkt 
mij goed er in de eerste plaats op te 

wijzen dat in overleg met de uitvoe-
ringsorganen voor een bepaalde 
volgorde is gekozen bij de inkomens-
onderzoeken die dienen plaats te 
vinden. 

Allereerst zal de groep aan de orde 
komen die geen of onvoldoende 
aanvulling vanuit de WAO ontvangen, 
omdat de maatregel voor deze groep 
in ieder geval volledig of voor een 
deel doorwerkt in het bedrag van de 
uitkering. Daarnaast zullen worden 
bezien degenen die een bovenminima-
le WAO-uitkering ontvangen en van 
wie de gecombineerde AAW/WAO-uit-
kering meer bedraagt dan het netto 
minimumloon. Voor al diegenen kan 
een inkomensonderzoek alleen 
gevolgen hebben voor de verhouding 
van het AAW- en WAO-aandeel in de 
totale uitkering. De totale uitkering 
verandert niet, want het WAO-aandeel 
kan groter worden en het AAW-aan-
deel dan kleiner. 

Bedrijfsverenigingen, zoals de 
bedrijfsvereniging voor het agrarische 
bedrijf, die betrekkelijk veel in uitvoe-
ring hebben, zullen uiteraard in korte 
tijd vrij veel van dit soort onderzoeken 
moeten plegen. Doordat vooral in de 
agrarische sector door een aantal van 
deze personen nog gedeeltelijk een 
eigen bedrijf wordt uitgeoefend, 
zullen deze inkomensonderzoeken 
meer tijd vergen. In overleg met de 
uitvoeringsorganen is naar een 
praktische oplossing voor dit probleem 
gezocht. 

De heer Hermsen toonde zich 
enigszins bezorgd over de problema-
tiek van de inkomenstoets bij meewer-
kende echtgenoten. Hij verwees in dit 
verband naar een artikel in de Volks-
krant van zaterdag jongstleden. Het is 
mij bekend dat de Sociale Verzeke-
ringsraad verwacht binnen niet al te 
lange tijd het advies over deze zaak te 
zullen uitbrengen. Zeker ben ik bereid, 
nu door het voor ons liggende 
wetsvoorstel deze problematiek zeer 
actueel is, bij de Sociale Verzekerings-
raad, zij het wellicht ten overvloede, 
op spoedige advisering aan te 
dringen. 

In dit kader stelde de heer Hermsen 
nog een vraag over de fraudegevoe-
ligheid van de inkomenstoets in de 
AAW. Naar aanleiding hiervan wijs ik 
erop dat in ieder geval ieder jaar een 
formulier aan de betrokkenen wordt 
toegezonden. Op dat formulier wordt 
naar de omvang van het voor de 
inkomenstoets relevante inkomen van 
de betrokkene en de echtgenote 
gevraagd. De hierop vermelde 
gegevens worden voor waar aangeno-
men. Op het moment waarop de 
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herbeoordeling plaatsvindt, om de 
drie jaar, vindt er echter een nader 
onderzoek plaats. 

Daarnaast is het mogelijk om de 
verstrekte gegevens te vergelijken 
met de door de betrokkenen op de 
werknemersverklaring voor de 
loonbelasting vermelde tariefgroepin-
deling. De fraudegevoeligheid lijkt mij 
daarom vrij gering. Bovendien is met 
name van fraudegevoeligheid minder 
sprake bij gecombineerde AAW/WAO-
uitkeringen, omdat op grond van de 
WAO de WAO-uitkering dient te 
worden aangevuld met een bedrag 
waarmee de AAW-uitkering in het 
geval van grondslagverlaging wordt 
verlaagd. 

De heer Van der Vlies (SGP): De 
staatssecretaris zegt dat er ieder jaar 
een formulier aan de betrokkenen zal 
worden gezonden en dat de gegevens 
daarop verstrekt voor waar worden 
aangenomen. Dat is het eerste punt. 
Het tweede punt is dat de inkomens-
toets om de drie jaar zal plaatsvinden. 
Men kan zich nu voorstellen dat het 
eerst binnenkomende formulier 
aangeeft dat er voor de betrokkene 
gunstiger omstandigheden zijn. Dan 
impliceert deze combinatie van 
momenten dat pas zeg twee jaar later, 
het effect daarvan wordt gerealiseerd. 
Zie ik dat goed? Zo ja, is dat dan wel 
terecht? 

Staatssecretaris De Graaf: Deze 
veronderstelling is juist. 

De heer Van der Vlies (SGP): Erkent u 
dus ook dat dat eigenlijk onrechtvaar-
dig is? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat geldt 
naar twee kanten. Het geldt zowel in 
de richting van de verlaging als in de 
richting van de verhoging. U heeft 
gelijk, maar de termijn van drie jaar is 
met name gekozen om niet te veel 
veranderingen in de hoogte van die 
basisuitkering aan te brengen. Het 
gaat hierbij om iets anders dan bij 
voorbeeld de verrekening van neven-
inkomsten bij werkloosheid. Daarvoor 
is dus gekozen om een te snelle 
fluctuatie daarin te voorkomen. 

De heer Van der Vlies (SGP): De 
rijksoverheid is geen Sinterklaas. Dat 
is duidelijk. In het geval dat mensen 
iets onthouden wordt waarop eigenlijk 
recht bestaat, heb ik met zo'n vaststel-
ling toch wel moeite, zij het dat ik de 
andere kant van de medaille erken, 
namelijk dat er in bepaalde gevallen 
tijdelijk meer kan woeden uitgekeerd 
dan waarop recht bestaat. 

Staatssecretaris De Graaf: Conform 
de regels die de wet kent. De herziening 
vindt namelijk één keer in de drie jaar 
plaats. Er wordt hun niets onthouden. 
De wet schrijft dit namelijk voor. De 
heer Van der Vlies heeft wel gelijk, 
dat, wanneer men die driejaarlijkse 
periode niet zou aanhouden en men 
van moment tot moment de situatie 
bekijkt, de uitkomst een andere zou 
kunnen zijn. Het betreft echter een 
afwijking naar beide kanten. 

De heer Hermsen (CDA): Ik herinner 
de staatssecretaris eraan dat aan deze 
zaak bij de behandeling van het 
wetsontwerp destijds zowel door de 
regering als door de Kamer aandacht 
is besteed. Wij waren het er toen 
vrijwel unaniem over eens dat het 
toch niet aanging om elk jaar opnieuw 
inkomensonderzoeken bij de vleet te 
moeten verrichten. De wet moet ook 
praktisch uitvoerbaar blijven, hebben 
wij destijds gezegd. Dat is ook 
conform het unanieme advies van de 
Sociaal-economische Raad over dat 
wetsontwerp. 

Staatssecretaris De Graaf: Bedankt 
voor deze steun aan mijn herinnerings-
vermogen. 

Ik kom nu tot de ingangsdatum van 
de maatregel zoals die hier op tafel 
ligt. De heren Hermsen en Schutte 
hebben gevraagd of de ingangsdatum 
1 juli nog wel reëel is. Het streven is 
erop gericht dat de Eerste Kamer de 
behandeling van het voorstel uiterlijk 
3 juli zal afronden. Ik hoop - meer dan 
de hoop in die zin kan ik niet uitspre-
ken - dat het zelfs nog een week 
eerder zal zijn. 

Ik mag er echter heel goed op 
vertrouwen, gezien de snelle wijze 
waarop deze Kamer bereid is tot een 
afronding van de discussie te komen, 
dat 3 juli in ieder geval de uiterste 
datum is. Invoering per 1 augustus is 
dan sowieso mogelijk. Dit impliceert 
dat voor een periode van 5 maanden 
voor de inkomenstoets AAW de 
overgangsregel zou gelden, in plaats 
van voor 6 maanden. Inhoudelijk lijkt 
hiertegen naar mijn gevoel geen enkel 
bezwaar te bestaan. 

Per 1 januari aanstaande kan dan de 
parallellie met andere maatregelen 
worden gehandhaafd. Ook uit sociale 
overwegingen - de heer Schutte 
attendeerde mij daarop - is zo'n 
eventuele verschuiving van een 
maand een goede zaak omdat men 
daardoor eerder beter dan slechter uit 
is, aangezien men in ieder geval in de 
eerste maand van die halfjaarlijkse 
periode meer in handen houdt dan als 
het per 1 juli zou zijn gerealiseerd. 

Met name op grond van uitvoerings-
technische overwegingen hebben wij 
het halve jaar gekozen. Dat is binnen 
die 5 maanden ook een goed te 
hanteren zaak. Als eenmaal die zaak 
vaststaat, nu in deze Kamer en, naar 
ik hoop, heel binnenkort ook in de 
Eerste Kamer, is het namelijk ook in 
die zin uitvoerbaar. 

De heerSchutte (GPV): Dat is duidelijk. 
De staatssecretaris spreekt nog steeds 
over een eventuele verkorting met 
een maand. Moet ik uit zijn eerder 
gedane uitspraak, dat de Eerste 
Kamer het uiterlijk 3 juli, naar hij 
hoopt, zal behandelen, maar wellicht 
een week eerder, opmaken dat hij nog 
rekening houdt met de mogelijkheid 
van het toch per 1 juli invoeren? Ik 
neem toch niet aan dat, als de Eerste 
Kamer het nog voor 1 juli rond krijgt, 
hij nog invoering per 1 juli overweegt. 

Staatssecretaris De Graaf: Over 3 juli 
durf ik zekerheid te geven en over het 
andere zeker niet. Ik heb al vernomen 
dat het niet helemaal onmogelijk is. 
Aan de overzijde heb ik namelijk én 
over de 3%-maatregelen èn over de 
tweede fase van het juli-pakket een 
uitvoerig mondeling overleg gevoerd. 
Ik zou het heel goed kunnen begrijpen 
indien de Eerste Kamer zegt: nee, 
in ons schema past dit pas op 3 juli. Ik 
houd er een beetje rekening mee dat 
het 1 augustus wordt. 

De heer Schutte (GPV): Akkoord. Als 
het in het schema van de Eerste 
Kamer zou passen, het 26 juni te 
behandelen en af te ronden... 

Staatssecretaris De Graaf: Dat zou mij 
dierbaar zijn. 

De heer Schutte (GPV): ... zou u dan 
zeggen: dan kan ik het nog lekker per 
1 juli invoeren? Het lijkt mij niet de 
bedoeling van deze Kamer dat het op 
zo'n korte termijn ingevoerd zou 
moeten worden. 

Staatssecretaris De Graaf: Het is niet 
een kwestie van 'het dan nog lekker 
kunnen invoeren'. Wij hadden 
voorzien dat, ookal zou de behandeling 
door de Eerste Kamer eind juni zijn 
afgerond, de ingangsdatum 1 juli niet 
een betwiste zaak zou zijn, ook niet in 
uitvoeringstechnische zin. 

De heer Schutte (GPV): Nee, niet 
zozeer in uitvoeringstechnische zin. Ik 
dacht dat de staatssecretaris in ieder 
geval één element heeft kunnen 
oppikken uit de eerste termijn van de 
kant van deze Kamer. Je kunt inder-
daad discussiëren over de lengte van 
die periode. Als het een kwestie van 
dagen wordt tussen de beslissing in 
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de Eerste Kamer, de publikatie in het 
Staatsblad en de feitelijke invoering, 
dan zou de staatssecretaris toch wel 
tegen de haren van een groot deel 
van deze Kamer in strijken. 

De heer Hermsen (CDA): Is dat wel 
juist, mijnheer Schutte? Het gaat hier 
om een wetsvoorstel, waarvan het 
steeds de bedoeling was dat het op 1 
juli van kracht zou worden. De 
staatssecretaris heeft ti jdig contact 
opgenomen met de uitvoeringsorga-
nen over de uitvoerbaarheid. De 
uitvoeringsorganen hebben daarop 
ingespeeld. Men kan dan toch niet 
van de staatssecretaris verwachten 
dat, als de Eerste Kamer het op tijd 
afhandelt, hij dan toch maar wacht tot 
1 augustus. Ik vind dat dit niet 
helemaal klopt. 

De heer Nijhuis (VVD): Ik wijs op 
hetgeen hierover staat in de nota van 
wijziging. In artikel IV staat heel 
duidelijk dat de wet pas ingaat na 
publikatie in het Staatsblad. Dat is 
essentieel. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat staat 
daar ook met het oog op het feit dat 
het bepaald niet uitgesloten is dat het 
wetstontwerp pas op 3 juli in de 
Eerste Kamer zal worden behandeld. 
Dan kan het niet ingaan op 1 jul i , 
omdat het om een verlaging van de 
rechten gaat. Ik wijs er echter op dat 
het 1-juli-pakket aanvankelijk een 
geheel vormde. In die zin is het ook 
aangeboden aan de Raad van State. 

Later is dat gesplitst, omdat de 
Raad van State nog wilde beschikken 
over de adviezen van de SVR. Het 
wetsontwerp inzake de korting met 
3% heeft de normale procedure 
gevolgd en toch komt dat pas op 26 
juni in de Eerste Kamer aan de orde. 
Als het dus gecombineerd behandeld 
zou zijn geweest, was 26 juni toch de 
vroegst denkbare ti jd geweest voor de 
behandeling van het totale pakket. In 
die zin is er dus ook geen sprake van 
een verandering. 

Mevrouw Ter Veld heeft een 
amendement ingediend dat beoogd 
de invoering van de inkomenstoets 
voor de AAW'ers van voor 1980 te 
verschuiven naar 1 januari 1985. 
Aanvaarding van dit amendement zal 
de relatieve voordeelpositie van de 
betrokken groep nog zes maanden 
onverkort laten voortduren. Ten 
opzichte van de anderen die al eerder 
hebben moeten inleveren, lijkt mij dit 
geen juiste gang van zaken. 

Voorts zal aanvaarding van dit 
amendement - ik weet dat mevrouw 
Ter Veld daar anders over denkt dan 

ik - een nieuw gat slaan in de beoogde 
besparingen voor het jaar 1984. 
Invoering per 1 januari aanstaande 
levert namelijk een besparingsverlies 
van 5,5 min. per maand op. In verband 
hiermee moet ik dan ook de aanvaar-
ding van dit amendement ernstig 
ontraden. 

De heer Willems heeft naar aanlei-
ding van dit deel van het wetsvoorstel, 
gerefereerd aan de motie-Linschoten. 
Hij stelde dat naar zijn mening bij het 
ontzien van de arbeidsongeschiktheids 
uitkeringen per 1 januari 1985, niet 
alleen de WAO-uitkeringen, maar ook 
de AAW-uitkeringen mede in ogen-
schouw zouden moeten worden 
genomen. Zoals ik in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag heb 
gesteld, wil ik op de uitvoering van 
deze motie niet vooruitlopen. 

De besprekingen binnen het kabinet 
over de ombuigingen voor 1985 
moeten immers nog worden aange-
vangen. Het wil mij voorkomen dat de 
positie van de WAO'ers niet kan 
worden bezien zonder dat tegelijkertijd 
ook de gevolgen van eventueel te 
treffen WAO-maatregelen voor de 
AAW daarbij worden betrokken. 

Ik wil nog een paar opmerkingen 
maken over de motie-Linschoten, 
omdat de heer Nijhuis er ook nadruk-
kelijk naar heeft verwezen. Daardoor 
zal meteen een antwoord worden 
gegeven op een vraag die mevrouw 
Ter Veld in een ordedebat heeft 
gesteld. Ik ben van mening dat die 
motie vooruit loopt op de invulling 
van de ombuigingstaakstelling in 1985. 

Nu die invulling nog niet vaststaat 
en dus ook niet bekend is in welke 
mate de arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen daarin worden betrokken, leek 
die doorwerking met 150 min. afneemt, 
maar dat hetzij de taakstelling in 
besprekingen binnen het kabinet aan 
de orde zal komen. De conclusie van 
de heer Nijhuis in verband met de 
doorwerking naar 1985 van de 
maatregelen van dit wetsontwerp, lijkt 
mij op een misverstand te berusten. 

Het gevolg zou nl. niet zijn dat 
die doorwerking met 150 min. afneemt, 
maar dat hetzij de taakstelling in 
1985 met dit bedrag moet worden 
verlaagd, hetzij de beoogde taakstel-
ling op een andere wijze zou moeten 
worden ingevuld, de laatste mogelijk-
heid eventueel met inachtneming van 
de motie-Groenman die in relatie 
hiermee twee weken geleden is 
aangenomen: geen alternatieven die 
voor andere uitkeringsgerechtigden 
tot achteruitgang leiden. 

Nogmaals, de uiteindelijke invulling 
van de maatregelen in 1985, de motie 
van de heer Linschoten en de motie 

van mevrouw Groenman zullen 
onderdeel van beraad vormen 
waarvan de uitslag pas hij de presen-
tatie van de Miljoenennota 1985 
bekend zal worden gemaakt. Ik hoop 
op dit punt in ieder geval duidelijkheid 
te hebben gegeven. 

De heer Nijhuis drong erop aan, de 
inkomenstoets in de AAW geen 
algemene werking te geven en wees 
daarbij op de complexiteit van de 
maatregel. In plaats daarvan noemde 
hij als alternatieve bezuiniging het 
aanpakken van de franchiseproblema-
tiek. Schriftelijk heb ik in een ander 
verband de Kamer al eerder van mijn 
standpunt doen blijken, nl. dat de 
werking van de franchise wel eens 
bekeken mag worden. Dat maakt dan 
ook met name onderdeel uit van een 
nota die is toegezegd naar aanleiding 
van een motie van mevrouw Groen-
man. Op dit moment heb ik echter 
nog geen standpunt bepaald. 

Diepgaande analyse van deze 
complexe problematiek is op ons 
departement gaande om ervoor te 
zorgen dat wijziging op dit punt een 
algemene verbetering van de gang 
van zaken betekent en geen verplaat-
sing van de moeili jkheden. Ik wi l nu 
dan ook volstaan met de opmerking 
dat invoering van een franchise per 
uur, zonder nadere maatregelen, mij 
in ieder geval geen oplossing lijkt. Dit 
zou immers voor deeltijdwerkers 
leiden tot de situatie dat de gemiddelde 
druk van de WAO-premie gelijk is aan 
die van de voltijdwerkers met hetzelfde 
uurloon. 

Over dit effect is recent bij de 
verlening van de inhoudingswet voor 
overheidspersoneel uitgebreid 
gediscussieerd. Als ik mij goed 
herinner, is ook door de woordvoerder 
van de fractie waartoe de heer Nijhuis 
behoort, nadrukkelijk bezwaar 
gemaakt tegen deze behandeling van 
deeltijdwerkers. De problemen bij de 
franchise liggen veeleer in de toevalli-
ge werking van uiteenlopende 
arbeidspatronen per week, alsmede in 
het verschillende malen in aanmerking 
nemen van franchise bij een werkne-
mer met meer dienstbetrekkingen 
tegelijk. Voor een goede regeling is 
meer nodig dan de heer Nijhuis nu 
veronderstelt. Zo spoedig mogelijk zal 
ik mijn gedachten hieromtrent aan de 
Kamer kenbaar maken, want ik ben 
het wel met hem eens dat deze 
problematiek zeer zeker moet worden 
opgelost. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Van 
der Vlies had nog behoefte aan een 
nadere toelichting op mijn in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
opgenomen verwachting dat de 
WAO-premie in 1985 zal afnemen. 
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Deze verwachting is met name 

gebaseerd op de waarneming dat de 
stijging van toekenningen van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering tot 
staan is gebracht, hoewel dit aantal 
nog steeds boven het aantal beëindi-
gingen ligt. Per saldo is er dan sprake 
van een afnemende groei van het 
aantal arbeidsongeschikten. Dit heeft 
een positieve uitwerking op de 
premieontwikkeling. 

Daarnaast zal er ook in 1985 niet 
aan te ontkomen zijn, verdergaande 
ombuigingen in de sfeer van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering te 
realiseren. Ook hiervan gaat een 
gunstig effect op de premie-ontwikke-
ling uit. Omdat nog onvoldoende 
inzicht bestaat in de exacte ontwikke-
ling van het volume in 1985 en de 
ombuigingstaakstelling nog niet is 
ingevuld, kan ik momenteel nog niet 
in detail aangeven hoe de premiehoog-
te en de verdeling daarvan over 
werkgevers en werknemers eruit zal 
komen te zien. 

De heer Willems en mevrouw Ter 
Veld vinden het bezwaarlijk dat de 
besparingen worden vertaald in een 
verlaging van de premiedruk voor 
werkgevers. In dit verband wil ik erop 
wijzen dat op 1 januari 1984 voor 
aanzienlijke bedragen rijksbijdragen 
zijn onttrokken aan met name de 
algemene ongeschiktheidswet. 

Deze terugtrek-operatie liep deels 
vooruit op de ombuigingen die via het 
1-juli-pakket zouden worden gereali-
seerd. Tegenover het premieverlagend 
effect dat nu kan worden verwezenlijkt, 
staat in feite een premieverhogend 
effect voor werkgevers dat zich al op 1 
januari van dit jaar heeft voorgedaan. 
Op een indirecte wijze zijn de bespa-
ringen derhalve toch in die zin aan het 
financieringstekort tegemoetgeko-
men. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb de 
indruk dat ik hier ietwat verkeerd 
begrepen ben. Wellicht deel ik het 
bezwaar dat mij is toegeschreven, 
maar ik dacht dat ik juist op dit punt 
positief gereageerd had. Een verlaging 
van de AAW-premie voor werkgevers 
ten gunste van een verhoging van het 
WAO-premiegedeelte voor werkge-
vers - beide dus door werkgevers -
werd door mij positief beoordeeld 
vanwege het gunstig effect op de 
arbeidsintensieve bedrijven met lage 
loonkosten. De terugtrekking van de 
rijksbijdrage, waardoor de AAW-pre-
mie werd verhoogd, heb ik mede op 
die gronden (en nog vele andere) heel 
kritisch beoordeeld en afgewezen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
daaraan verder niets toe te voegen. 

De heer Willems vond de beantwoor-
ding van de vraag met betrekking tot 
de uitverdien-effecten onvoldoende. 
In de gewisselde stukken zijn evenwel 
de uitverdiend-effecten ten aanzien 
van de eenmalige uitkeringen aange-
geven. Voorts is toegezegd dat in de 
te verschijnen Voorjaarsnota de 
uitverdien-effecten in de inkomensaf-
hankelijke regelingen zullen worden 
behandeld. Ten slotte is in de stukken 
nader uiteengezet waarom de partiële 
berekening van de uitverdien-effecten 
in de premie- en belastingsfeer niet 
eenvoudig is. Wel zal, overigens 
eveneens in de voorjaarsnota, een 
herziene raming van de belastingont-
vangsten in 1984 worden gemaakt. 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd 
of de commissie inkomensprijzen (de 
commissie-Burger) een onderzoek zou 
kunnen instellen naar de cumulatieve 
inkomenseffecten van verschillende 
overheidsmaatregelen. Terecht merkt 
zij op dat deze vraag in principe aan 
de minister van Financiën dient te 
worden gesteld. Ik zal dit dan ook 
onder zijn aandacht brengen. 

Dit neemt overigens niet weg dat de 
coördinatie van de maatregelen met 
inkomenspolitieke consequenties 
uiteindelijk in de ministerraad plaats-
vindt. Dit standpunt is eveneens 
vanmorgen tijdens de discussie over 
de inkomensnotitie door de minister 
naar voren gebracht. 

De heer Van der Vlies heeft nog 
gewezen op de diverse reacties van 
de sociale diensten met betrekking tot 
het 1 juli-pakket, waaronder met 
name die van de gemeente Amers-
foort. 
De heer Van der Vlies (SGP): Voor 
een goed verstaan: het was niet de 
sociale dienst van Amersfoort, maar 
het college van B&W van die gemeen-
te. Dat vind ik eigenlijk nog iets 
pregnanter. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is des 
te pregnanter omdat de reactie als 
zodanig volstrekt fout was. Alsof het 
over het 1-juli-pakket zou gaan! Bij de 
latere invulling van het commentaar 
ging het ook volstrekt niet over dat 
pakket. In de gehele publiciteit heeft 
deze wijze van reageren de indruk 
gewekt dat het over het 1-juli-pakket 
ging. 

De sociale diensten van de gemeen-
ten hebben na de amendering inzake 
de WWV helemaal niets te maken met 
dat pakket. In uw benadering proefde 
ik verbazing. Die was ook bij mij 
aanwezig. Dit soort verkeerde bericht-

gevingen pakt slecht uit. Immers, 
daardoor ontstaat er onzekerheid en 
een onjuiste indruk bij het publiek en 
de mensen die het aangaat. 

Ik wil nog even terugkomen op het 
interruptiedebat met de heer Schutte 
in verband met een wijziging in de 
uitkering ingevolge de AAW-toets. 
Wanneer tussentijds blijkt dat de 
uitkering op grond van een gewijzigde 
inkomenssituatie moet worden 
verhoogd, gebeurt dit ambtshalve. 
Deze aanvulling is met name ook nog 
voor de heer Van der Vlies bestemd. 
Als de inkomenssituatie zodanig 
gewijzigd is dat een verlaging van de 
uitkering moet worden doorgevoerd, 
wordt hiermee gewacht tot de periode 
van drie jaar is verstreken. In feite is 
hierbij dus sprake van een voordeel 
voor de uitkeringsgerechtigde. Ik had 
behoefte aan deze correctie. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is voor mij een 
onverwachte tweede termijn. Hierin 
wil ik mij voornamelijk concentreren 
op mijn amendement, dat ik graag wil 
handhaven. Dit splitst het wetsvoorstel 
in twee delen. Ik wil overigens niet 
meer ingaan op de ziektewetmaatrege-
len. 

Ik heb van de VVD een aardig 
argument gehoord. Die fractie zei: het 
zou slecht zijn, als er straks veel zaken 
in één wetsontwerp aan de orde zijn. 
De heer Nijhuis voegde daaraan toe, 
dat de Eerste Kamer wel eens bezwa-
ren zou kunnen hebben, maar geen 
recht van amendement heeft. Het is 
mogelijk dat de Eerste Kamer bezwaar 
heeft tegen met name de AAW, 
omdat zij zich aansluit bij de Raad van 
State die hel argument van de privacy 
aanvoert. De Eerste Kamer zit dan in 
een ongelooflijk moeilijk parket. 
Immers, zij zou dan het gehele 
wetsontwerp moeten afwijzen, terwijl 
zij misschien wel akkoord kon gaan 
met de ziektewet-maatregel. Dit heb ik 
zo toch goed begrepen? 

De heer Nijhuis (VVD). Dat hebt u heel 
goed begrepen. Dit betreft ook een 
volstrekt eigen beoordeling van de 
Eerste Kamer. Daarin treed ik niet. Ik 
heb alleen gezegd, dat dit wetstech-
nisch tot een probleem kan leiden. 
Dat is niet mijn probleem, maar van 
de regering. 

Mevrouw Groenman (D'66): Jawel, 
maar ik heb vanmiddag gezegd dat 
het ook voor ons, in ieder geval voor 
mijn fractie, een probleem is. Wat 
moet je met een wetsontwerp doen, 
als je het ene deel goedkeurt en het 
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andere deel afkeurt? Je moet dan een 
afweging maken. Bij een afwijzing van 
het gehele wetsvoorstel wordt 
impliciet ook de maximering zieken-
geld afgewezen in dit geval, alhoewel 
men voor de artikelen kan stemmen. 
Inderdaad is dit in wetstechnisch 
opzicht een heel ongelukkige situatie. 
De Eerste Kamer kan niet amenderen, 
maar wij nog wel. Dat heb ik dan ook 
gedaan. 

Naast dit wetstechnische argument 
staat het principiële argument van het 
vooruitlopen op de stelselherziening. 
Mijns inziens volgt de staatssecretaris 
een wat eigenaardige redenering. 

Hij zegt dat het beleid van het 
kabinet toch is, dat toeslagen of 
kortingen kunnen worden toegepast 
in situaties waarin daaraan behoefte 
bestaat. Hij zegt dat dit beleid is 
gevoerd bij de minimumdagloonbepa-
lingen en dat het in het algemeen is 
gevoerd bij de AAW. De staatssecreta-
ris beroept zich echter ook op een 
uitspraak van de Europese Commissie 
over de toepassing van de derde 
EG-richtlijn. 

Ik denk dat je over de interpretatie 
van de Europese Commissie van 
mening kunt verschillen. Zij zegt dat 
een toeslag niet zou mogen als het 
gaat om een uitkering, die is gerela-
teerd aan het laatstgenoten loon. Dan 
mag het in ieder geval niet. Anderzijds 
zou het op minimumbehoefteniveau 
wel mogen. En dan gaat het erom of 
de AAW de minimumbehoefte dekt of 
dat het niet anders kan liggen, met 
name in de volksverzekeringen. 

Je kunt immers een AAW-uitkering 
hebben en daarnaast nog iets. Voor 
de AOW geldt hetzelfde. Daar heb je 
ook vaak nog een pensioentje bij. Het 
gaat er inderdaad dus alleen om of de 
minimumbehoefte wordt gedekt. 
Mevrouw Brouwer heeft al gezegd, 
dat wij dan alle volksverzekeringen en 
alles wat maar enigszins in relatie 
staat tot de derde EG-richtlijn, zouden 
kunnen terugbrengen tot het mini-
mumbehoefteniveau. Dan zijn wij van 
het probleem van de derde EG-richtlijn 
af. 

Het lijkt mij dat dit toch een heel 
principiële uitspraak was van de 
staatssecretaris. Die blokkeert toch 
behoorlijk de discussie daarover in de 
Kamer in het kader van de stelselher-
ziening. Ik heb daartegen toch grote 
bezwaren. Wij kunnen dat nu natuurlijk 
niet regelen. 

Ik vind dat de interpretatie van de 
derde EG-richtlijn, waarover zoveel 
onduidelijkheid is, in een wat breder 
en principiëler kader aan de orde 
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moet komen en niet tussen neus en 
lippen door bij de behandeling van elk 
wetsontwerpje dat hier met spoed 
moet worden behandeld. Dat betekent 
dat wij de uitspraken van de Europese 
Commissie en alle mogelijke interpre-
taties van die EG-richtlijn - en daarover 
is nogal wat literatuur verschenen -
daarbij zouden moeten betrekken. 

De staatssecretaris heeft zojuist op 
een interruptie van mij geantwoord, 
dat die interpretatie, ook van de AAW, 
bij de stelselherziening geheel open 
is. Dan zouden wij niet nu die inkomens-
toets voor oude gevallen nog 
moeten invoeren. Die betekent 
namelijk een verslechtering ten 
opzichte van de situatie sinds het 
moment dat de derde EG-richtlijn van 
kracht werd. En die werd van kracht in 
december 1979. 

Nederland mag alleen verbeteringen 
aanbrengen en moet ervoor zorgen 
dat eind dit jaar de zaak inderdaad 
conform de derde EG-richtlijn is 
geregeld. Wij mogen in geen geval 
verslechteringen aanbrengen. De 
discussie over de vraag of dit nu een 
verslechtering of een verbetering is, 
kunnen wij niet nu even afdoen. Dat is 
dus mijn bezwaar. 

Het financiële argument van de 
staatssecretaris is, dat het f 5,5 
miljoen per maand kost... 

Staatssecretaris De Graaf: f7,5 
miljoen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ja, ik zei 
vanmiddag ook f45 miljoen derving. 
Ik had zojuist begrepen dat het f 5,5 
miljoen was. Het was dus geen 
meevaller. Ik til inderdaad niet zo 
zwaar aan het argument van het 
besparingsverlies. 

De CDA-fractie heeft veertien dagen 
geleden bij de behandeling van het 
eerste deel van het 1-juli-pakket de 
uitzondering van de WWV-uitkering 
wel toegestaan. Dat besparingsverlies 
accepteerde zij dus wel in het licht 
van de Europese verkiezingen. 

Aangezien het ook hier gaat om een 
vooruitlopen op de stelselherziening, 
zou zij hetzelfde argument moeten 
hanteren. Wellicht hebben de CDA-
fractie en wij een geheel verschillende 
benadering van de interpretatie van 
de derde EG-richtlijn, maar dat doet 
niets af aan het principe dat je daarop 
nu niet vooruit zou mogen lopen. Ik 
zou het verder hierbij willen laten. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp dat de 
beantwoording door de staatssecreta-
ris voor een aantal fracties zo duidelijk 
is geweest, dat een tweede termijn 

Ziektewet/Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet 

niet nodig is. Ik geloof niet dat wij 
vanavond helemaal uit de discussie 
over de derde EG-richtlijn komen. Ik 
probeer dat ook niet te doen. Ik ben 
bang dat dan een aantal zaken 
worden vastgelegd, die ik niet zo 
goed zou vinden. 

De staatsecretaris heeft eigenlijk 
gezegd dat er bij de afschaffing van 
de minimum-dagloonbepalingen in 
de WAO voor niet-kostwinners en bij 
de invoering van een inkomenstoets 
voor oude gevallen in de AAW geen 
problemen zijn met de derde EG-richt-
lijn, omdat die niet zou gelden voor 
regelingen waardoor een minimum-in-
komen wordt gegarandeerd. Om zijn 
stelling te staven, heeft hij verwezen 
naar het tussenrapport van de 
Europese Commissie, waar dit heel 
duidelijk in zou staan. Daarop heb ik 
gezegd dat men dan voortaan hele-
maal geen last meer zou hebben van 
de derde EG-richtlijn bij wat voor 
bezuinigingen dan ook als het waar is 
wat de staatssecretaris zegt. 

Zijn interpretatie van deze richtlijn 
lijkt mij buitengewoon vreemd. Het is 
best mogelijk dat hij nu enig belang 
heeft bij het aanhangen van die 
interpretatie. Er is immers een klacht 
ingediend bij de Europese Commissie. 
Ik kan het mij voorstellen dat hij zijn 
zienswijze ook heeft overgebracht aan 
de Europese Commissie, omdat hij 
anders zou moeten terugkomen op de 
voorgestelde wijziging van de mini-
mum-dagloon bepaling. 

Het is inderdaad waar dat de 
Europese Commissie in haartussen-
tijds verslag een uitzondering maakt 
voor verhogingen van uitkeringen 
waardoor een minimum-inkomen 
wordt gegarandeerd, maar dat wil 
nog helemaal niet zeggen dat de AAW 
hieronder zou vallen. Dat is een 
kwestie van interpretatie. De staatsse-
cretaris kan zijn stelling dus helemaal 
niet zo volmondig staven met een 
verwijzing naar dat tussentijds 
verslag. Zijn stelling dat deze wijziging 
van de AAW volkomen in overeen-
stemming zou zijn met de derde 
EG-richtlijn is dan ook een interpretatie 
van die richtlijn. 

Men zou kunnen zeggen dat er 
maar één wet in Nederland bestaat 
waarin een minimum-inkomen wordt 
gegarandeerd, namelijk de Algemene 
Bijstandswet. De volksverzekeringen 
hebben een heel ander karakter dan 
alleen het garanderen van een 
minimum-behoefte. Daarvoor is de 
bijstand in het leven geroepen, zoals 
al blijkt uit het feit dat men naast een 
inkomen op grond van een volksver-
zekering - mevrouw Groenman 
noemde al het voorbeeld van de 
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AOW - nog een ander inkomen mag 
hebben, bij voorbeeld een aanvullend 
pensioen. Met een bijstandsuitkering 
is een neveninkomen eenvoudig niet 
mogelijk. Dat wordt onmiddelli jk van 
de bijstand afgetrokken, die er 
immers is om de persoon in kwestie 
een minimum-inkomen te garanderen. 

Staatssecretaris De Graaf: Er wordt in 
de bijstand niets afgetrokken. De 
bijstand completeert het inkomen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Er wordt bij 
een bijstandsuitkering dus rekening 
gehouden met overige inkomsten. 
Wanneer iemand geen of onvoldoende 
eigen inkomsten heeft, garandeert de 
staat zijn of haar inkomen tot een 
bepaald niveau. Dat noem ik een 
minimum-behoeftegarantie. 

Staatssecretaris De Graaf: U sprak 
van 'aftrekken'. In de bijstand wordt 
echter niets afgetrokken, tenzij men 
uitgaat van een landelijke norm. De 
bijstand vult het inkomen aan tot de 
kosten van het bestaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Zo kan men 
het ook zeggen. Men kan zeggen dat 
bovenop het inkomen een aanvullende 
bijstandsuitkering komt. Het effect is 
gelijk, namelijk dat de Algemene 
Bijstandswet alleen maar een bodem 
garandeert. Daarmee is dat de 
garantie van een minimum-behoefte. 

Mijn stelling is dat dit anders is bij 
de volksverzekeringen. Bij voorbeeld 
een AOW-uitkering wordt niet lager 
doordat je daarnaast een pensioen 
hebt. Dat is een heel ander soort 
wetgeving dan de bijstandswetgeving. 
Daarom ben ik het dan ook niet eens 
met de interpretatie van de staatsse-
cretaris dat de Europese Commissie 
duidelijk zou hebben uitgesproken dat 
de voorstellen die hij nu doet niet 
strijdig zijn met de derde EG-richtlijn. 
Dat is niet waar. De Europese Commis-
sie heeft een algemene uitspraak 
gedaan, namelijk dat die gevallen 
waarin alleen het minimum-inkomen 
een garantie biedt zijn uitgezonderd 
van een bepaalde werking van de 
derde richtlijn. 

Staatssecretaris De Graaf: Wilt u 
beweren dat de Europese Commissie 
zich alleen over de Algemene Bij-
standswet heeft uitgesproken? Dat is 
uw interpretatie. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, dat 
is niet mijn interpretatie. Ik zeg dat de 
Europese Commissie een algemene 
beoordeling heeft gegeven. Ik wijs in 
dit verband ook op het advies van de 
Emancipatieraad. De staatssecretaris 

kent ongetwijfeld dat advies ook. De 
Emancipatieraad heeft ook commen-
taar gegeven op het tussentijds 
verslag van de Europese Commissie. 
Deze raad komt tot de conclusie dat 
bij voorbeeld kortingen op uitkeringen 
in verband met het feit dat de partner 
een inkomen heeft, indirect discrimi-
nerend zijn. Die conclusie is niet in 
strijd met de uitleg van de Europese 
commissie. 

Wi j kunnen hier lang en breed over 
praten. Evenals mevrouw Groenman 
lijkt het ook mij van belang vast te 
stellen dat er helemaal geen eenduidi-
ge interpretatie bestaat over de 
EEG-richtlijn. In dit wetsontwerp kan 
de regering zich dus ook niet beroepen 
op een juiste weergave van de 
EEG-richtlijn. 

Ik wil in dit verband nog een andere 
opmerking maken. Nu wordt in de 
WAO nog voor kostwinners een 
min imum dagloon gegarandeerd. In 
de AAW krijgen wij nu voor oude 
gevallen ook de inkomenstoets. Met 
andere woorden, steeds meer wetten 
die aanvankelijk vrij individueel van 
opzet waren en waarin de rechten 
voor mannen en vrouwen apart 
waren geregeld, worden nu zo 
bijgesteld dat ook het inkomen van de 
partner een rol speelt. Daarbij gaat 
het dan nog om de vraag of iemand 
kostwinner is of niet. 

Wanneer de staatssecretaris de 
gedachtengang blijft toepassen die hij 
volgt ten aanzien van de AAW, zullen 
de mensen die onder een volksverze-
kering vallen een nog slechtere 
positie krijgen dan de mensen die 
afhankelijk zijn van een werknemers-
verzekering. Met andere woorden, de 
middenstanders die arbeidsongeschikt 
worden krijgen te maken met een 
wetgeving waarin die inkomenstoets 
wel is verwerkt, maar werknemers die 
bij een bedrijf werken en die arbeids-
ongeschikt worden, krijgen daarmee 
niet te maken. Dat lijkt mij voor de 
mensen waarom het gaat een zeer 
onrechtvaardig onderscheid. Ik hoop 
dat de staatssecretaris dit aspect in de 
discussie wil betrekken. 

Op dit moment doet de staatssecre-
taris het voorkomen alsof er maar één 
uitleg is van de EEG-richtlijn. Zo 
langzamerhand vraag ik mij wel af 
wat eigenlijk nog niet vastligt voor de 
stelselherziening. 

D 
De heer Nijhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris 
voor'zijn uitvoerige beantwoording. 
Uit deze beantwoording is gebleken 
dat de visie van de regering met 

betrekking tot dit wetsontwerp 
overeenkomt met die van de VVD. Ik 
wil toch nog een paar korte opmerkin-
gen maken. 

Allereerst wi l ik het hebben over de 
positie van de werklozen die onder de 
Ziektewet vallen. De staatssecretaris 
heeft erop gewezen dat er in dit 
verband nu al een verschil is tussen 
de WW en de WWV. Ik vond het 
plezierig dat de staatssecretaris toezegde 
dat hij een en ander nog eens een 
keer zal bekijken in het kader van de 
stelselwijziging. 

Ik wil natuurlijk niets afdoen aan 
hetgeen door de heer Hermsen in dit 
verband naar voren is gebracht, 
namelijk dat de termijn van de 
Werkloosheidswet niet mag worden 
aangetast door het feit dat men ziek 
is. Men kan hierbij echter aan pragma-
tische oplossingen denken. Als 
voorbeeld wijs ik op hetgeen gebeurt 
bij ziekte tijdens vakantie. Daarbij kun 
je ook wel degelijk de vakantierechten 
langs administratieve weg handhaven. 

Een ander punt waar ik het nog 
over wilde hebben, betreft de proble-
matiek met betrekking tot de privacy. 
Ik heb de indruk dat op dit punt wat 
meer beren op de weg worden gezien 
dan er naar mijn oordeel zijn. Dit is 
een gevolg van het verkeerde woord-
gebruik in de stukken. Ik heb dit al 
eerder gezegd. Er wordt gesproken 
over een partner en een leefeenheid, 
terwijl het toch uitsluitend gaat om 
gehuwden. 

In verband met dit belangrijke punt 
heb ik een aantal deskundigen 
geraadpleegd. Ook de Raad van State 
heeft op dit punt opmerkingen 
gemaakt. Ik heb niet alleen deskundi-
gen van mijn eigen fractie geraad-
pleegd, maar ik ben ook te rade 
gegaan bij andere deskundigen. Ik 
heb van hen begrepen dat omdat het 
juist alleen gaat om gehuwden en niet 
om ongehuwd samenlevenden, die 
privacy-problematiek in de praktijk 
niet aan de orde is. 

Een ander punt waarover ik iets wi l 
zeggen, betreft de franchise-problema-
tiek. Ik heb geconstateerd dat mijn 
opmerkingen hierover effect hebben 
gehad. De staatssecretaris heeft 
toegezegd dat hij de Kamer binnenkort 
een nota zal doen toekomen. Hij heeft 
ook gezegd dat met het uitbrengen 
van deze nota spoed zal worden 
betracht. Ik stel dat op prijs, want wi j 
hebben al begin vorig jaar daarover 
gesproken. Toen al heeft hij dezelfde 
toezegging gedaan. 

Tot slot kom ik op de uitvoering van 
de motie van de fractie van de VVD 
inzake de WAO. Ik heb kennis genomen 
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van de opvatting van de staatssecre-
taris. Mijn stelling in eerste termijn 
laat echter toch aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Ik heb gesproken 
overeen politiek gegeven, de opvatting 
van de minister van Financiën en deze 
staatssecretaris ten spijt. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de staatssecre-
taris voor zijn beantwoording. Ik heb 
al duidelijk gemaakt dat ik geen 
moeite heb met de gedachten achter 
beide onderdelen van het wetsvoor-
stel. Mijn moeite concentreert zich op 
de vormgeving van de overgangsrege-
ling met betrekking tot de oude 
uitkeringen op grond van de AAW. 

Dit hangt niet zozeer samen met de 
vraag of hier sprake is van een niet 
verantwoord vooruit lopen op de 
komende stelselwijziging. Dat punt 
stond voor mij erg centraal bij het 
debat over de WWV van veertien 
dagen geleden. Het ging er toen om 
dat vanwege de uitkeringspercentages 
die uit de regeling zouden voortvloeien 
in feite werd bereikt wat in de advies-
aanvraag aan de SER werd voorge-
legd. Dat was heel duidelijk een 
inhoudelijk vooruitgri jpen op een 
stelselwijziging. Hier is echter iets 
anders aan de orde. Het gaat om het 
gelijktrekken van oude AAW-gevallen 
aan een reeks nieuwe gevallen. 

Ik meen dat je dan niet kunt spreken 
over een vooruit lopen op een stelsel-
wijziging die nog in de maak is. De 
bezwaren hebben dus meer betrekking 
op de vormgeving van de overgangs-
regeling. Tegen die achtergrond zou 
ik een duidelijk antwoord van de 
staatssecretaris op p r i j j stellen op de 
reeds herhaalde opmerkingen van de 
heer Nijhuis over het al dan niet 
aanwezig zijn van de privacy-aspecten. 

Ik wil verder enige opheldering 
hebben over de budgettaire conse-
quenties van de twee amendementen 
die op dat punt zijn ingediend: het 
amendement van mevrouwGroenman 
waarbij de AAW-maatregel zou 
vervallen en het amendement van 
mevrouw Ter Veld waarbij de maatre-
gel zou worden uitgesteld tot 1 
januari 1985. De staatssecretaris 
spreekt over een besparingsverlies 
van 45 min. in zes maanden in 1984. 
Uit de stukken heb ik begrepen dat dit 
besparingsverlies parallel loopt met 
een structureel besparingsverlies van 
175 min. In hoeverre speelt een 
dergelijk structureel besparingsverlies 
een rol als een van beide amendemen-
ten wordt aanvaard? 

Ik kom op de datum van inwerking-
treding in het geval de Eerste Kamer 
op 26 juni a.s nog in staat is dit 
wetsontwerp te behandelen. De 
staatssecretaris zegt dan terecht dat 
als de rest van het 1 juli-pakket op 26 
juni wordt behandeld en ook dit 
gelijktijdig kan worden behandeld er 
geen reden is om het ene onderdeel 
van het 1 juli-pakket anders te behan-
delen in verband met de datum van 
inwerkingtreding dan het andere, 
tenzij er invoeringsproblemen zijn. 
Dat lijkt mij echter niet doorslagge-
vend. In zoverre corrigeer ik graag 
mijn opmerking bij interruptie. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vanzelfsprekend dank 
ook ik de staatssecretaris voor zijn 
antwoorden. Ik meende even te 
hebben begrepen dat de fractie van 
het CDA op dit moment in beraad was 
over de vraag of zij mijn amendement 
kon steunen. Wellicht hoor ik dat 
straks nog, aangezien de heer Hermsen 
hier weer aanwezig is. 

De heer Hermsen (CDA): Als u naar 
mijn betoog in de eerste ronde had 
geluisterd, had u kunnen weten dat ik 
aan het slot van mijn betoog mij 
akkoord had verklaard met beide 
wetsontwerpen. Uw amendementen 
hakken daar nogal in. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Toen had 
de heer Hermsen mijn betoog nog 
niet gehoord. Het kan toch niet de 
bedoeling zijn van een parlementaire 
behandeling dat men zijn standpunt 
heeft vaststaan alvorens men heeft 
geluisterd naar de andere sprekers. 

De heer Hermsen (CDA): Ik meende 
dat men dat op grond van de uitge-
wisselde stukken met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid kon 
vermoeden, zeker mevrouw Ter Veld. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik dank de 
heer Hermsen voor het compliment 
dat ik zo intelligent zou zijn dat ik 
dwars door zijn teksten heen altijd 
kon vermoeden wat hij bedoelde. Het 
lijkt mij toch een goed gebruik in ieder 
geval de schijn op te houden dat men 
bij een parlementaire behandeling 
naar elkaar luistert. 

Ik zou het zelfs in werkelijkheid 
willen doen. Ik pleeg dat ook te doen. 
Ik zou de heer Hermsen niet al zijn 
fantastische opmerkingen uit de 
behandeling van 1979 weer voor de 
voeten willen gooien, toen hij zelf 
voorstelde het aantal uitkeringsgerech-
tigden voor de AAW uit te breiden. 

Ik had na het zeer indringende 
betoog van de heer Hermsen in 1979 
toch zeker verwacht dat hij een reactie 
had gegeven op ook mijn zeer 
indringende betoog van vandaag over 
de oude gevallen in de AAW. Ik hield 
dat betoog namelijk ook in zijn 
richting en met het oog op het begrip 
dat steeds bij het CDA blijkt te 
bestaan om niet vooruit te lopen op 
de stelselherziening. Dat begrip kwam 
onder andere naar voren in het 
amendement met betrekking tot de 
WWV. Wellicht krijg ik die reactie nog 
in een derde termijn; je weet het maar 
nooit. 

De staatssecretaris zei, dat een 
goed sociaal-zekerheidsstelsel vereist 
dat men ingrijpt in het huidige stelsel. 
Daarop komen wij natuurlijk nog 
terecht. Ingrijpen in het huidige stelsel 
gaat echter zo langzamerhand bijna 
betekenen dat een goed stelsel een 
bezuiniging op de uitkeringen inhoudt 
van de mensen die thans noodge-
dwongen een beroep op een sociale-
zekerheidsuitkering moeten doen. 

Dat is natuurlijk twijfelachtig, omdat 
ingrijpen in het huidige stelsel ook 
kan betekenen dat men het huidige 
stelsel beter afstemt op het werkgele-
genheidsbeleid of omgekeerd. Ik ben 
ervan overtuigd dat de discussie in dit 
huis na ommekomst van het SER-ad-
vies nog veel t i jd zal kosten. 

Ik heb ook problemen met de 
woorden 'relatieve voordeelspositie'. 
De Kamer en de regering hebben in 
1979 willens en wetens en zeer bewust 
het besluit genomen om mensen die 
in een oude situatie uitkeringsgerech-
t igd waren geraakt, hun inkomensposi-
tie te laten behouden. Dat is toen ook 
in de wet vastgelegd. Men behoudt 
die positie, tenzij een gehuwde man 
ophoudt gehuwd te zijn, bij voorbeeld 
na de dood van zijn echtgenote of na 
een echtscheiding. 

Ik vind dan dat die relatieve voordeels-
positie zodanig weloverwogen is 
vastgelegd, dat daaraan zoveel ten 
grondslag ligt, dat dit niet zomaar uit 
budgettaire overwegingen kan 
worden veranderd. Dan is inderdaad 
de samenhang met de stelselherzie-
ning heel uitdrukkelijk van belang. 

De staatssecretaris zou trouwens 
een omgekeerde visie moeten geven. 
Hij heeft het over een inkomenstoets. 
Bij de stelselherziening moet een 
individueel uitkeringsrecht het 
uitgangspunt zijn. Volgens mijn 
fractie moet daarbij wel degelijk 
rekening worden gehouden met die 
situaties waarin vooral op het mini-
mumniveau een economische 
verantwoordelijkheid voor de ander 
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bestaat, omdat nog niet iedereen 
economisch onafhankelijk is. Mijn 
fractiegenote Nora Salomons zei dat 
bij de behandeling van de AAW, 
waarop nu een wijziging wordt 
voorgesteld, als volgt: 

'Wij kunnen er begrip voor opbren-
gen, dat hier gekozen is voor het 
uitgangspunt van de ongehuwdenuit-
kering en een toeslag als er geen 
neveninkomsten zijn'. Dat is ook 
meteen een antwoord op de vraag of 
wij principiële bezwaren hebben 
tegen deze invalshoek. Daarna sprak 
zij uitdrukkelijk uit, dat de keerzijde, 
de aftopping van de uitkeringen van 
twee gehuwden op 100%, niet haar 
volle instemming had. Dat blijft ons 
uitgangspunt en dat zullen wij zeker 
opnieuw bij de bespreking van de 
stelselherziening aan de orde stellen. 
Zij noemde dat de 'schone schijn van 
de verzelfstandiging'. 

De economische zelfstandigheid 
erkennen en de economische afhanke-
lijkheid beschermen, klinken in 
sommige gevallen bijna als dezelfde 
principes en in sommige situaties 
komen zij welhaast op hetzelfde neer. 
Dit zijn echter toch uitdrukkelijk 
andere invalshoeken. Het betekent 
ook dat een sociaal minimum voor 
individuele gevallen in de wetgeving 
behoort te worden vastgelegd. Die 
discussie hebben wij ook gevoerd bij 
de afschaffing van de minimumdag-
loon-bepalingen. 

Bij de bespreking van de wijziging 
van de Ziektewet sprak de staatssecre-
taris niet alleen van voorstellen, maar 
ook van een aantal suggesties voor 
een aantal wijzigingen. Hij noemde 
dat een analytische benadering. Als 
het om de Ziektewet gaat, zou de 
staatssecretaris hooguit een klinische 
benadering kunnen adviseren. 

Staatssecretaris De Graaf: Analyse en 
klinisch gaan veelal samen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voor zover 
er sprake was van een analytische 
benadering, want ik heb meer het 
gevoel dat iedere keer een losse 
flodder van een idee wordt afgescho-
ten. Ik zei ook al op 7 juni dat het geen 
goede zaak is, voortdurend de indruk 
te wekken dat bepaalde veranderingen 
in aantocht zijn zonder dat daarover 
zekerheid bestaat. Daarmee wordt de 
indruk gewekt, dat men bewust een 
zodanige verwarring wil zaaien dat 
daarmee de belangrijke discussie over 
de aanvaardbaarheid van wijzigingen 
in de sociale-zekerheidswetgeving, 
zoals die Ziektewet, wordt onderge-
sneeuwd. 

Staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Op zich zelf kan ik trouwens volstrekt 
instemmen met de op dit moment 
gekozen benadering om in de werk-
loosheidswet inderdaad een ziekte-
wetperiode mogelijk te maken. Dit 
geeft een mogelijke verlenging van de 
werkloosheidsperiode. Bovendien is 
het dan heel duidelijk dat men 
daardoor bewijsbaar arbeidsonge-
schikt kan zijn, mocht men later na 
een jaar voor de WAO in aanmerking 
komen. Dit is iets wat in de WWV tot 
problemen leidt. 

Zoals ik al vaker heb opgemerkt, is 
het in de bijstand niet eens meer 
mogelijk om in een arbeidsongeschikt-
heidswet terecht te komen. Daar 
zouden wij nog steeds op terugkomen. 
Als de staatssecretaris dat niet 
vandaag wil doen, dan accepteer ik 
het ook dat hij op de mogelijkheid van 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
voor mensen in de RWW na het reces 
terugkomt. 

De staatssecretaris zegt dat het 
horen van de SVR niet zozeer princi-
pieel, maar wel praktisch is. Op dit 
moment ontbreekt de tijd. Nu vind ik 
dit op zich zelf geen goed argument. 
Wanneer men wetgeving maakt 
- wetgeving maken wij niet, tenzij 
uitdrukkelijk zo is aangegeven - voor 
een beperkte periode, dan vind ik dat 
die wetgeving ook in dat opzicht de 
toets der kritiek, zelfs van mijn kritiek, 
moet doorstaan. Mijn kritiek is in dit 
geval des te relevanter, waar de VVD 
zo nu en dan de instemming van de 
PvdA benut om aan te geven hoe 
goed iets kloppend is. 

Natuurlijk is het positief dat de 
staatssecretaris ook hier zegt dat hij in 
ieder geval zal luisteren naar de SVR. 
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Dit is des te meer positief, omdat ik 
toch op zijn minst gesuggereerd heb 
dat ik in de SVR ter zake van de 
bepaling van wat bij ziekte onder 
daglonen behoort te worden vervat, 
meer vertrouwen heb dan de staats-
secretaris zelf. Ongeacht van hetgeen 
ik van de dan aan de orde zijnde 
wetsvoorstellen inzake de Ziektewet 
vind, vind ik het ook positief dat hij 
bereid is om op dat moment, wanneer 
zulks nog steeds noodzakelijk zou zijn, 
de SVR uitdrukkelijk een taak te 
geven. 

Het is immers mogelijk dat dan de 
aftopping van de Ziektewet tot 100% 
niet meer noodzakelijk behoeft te zijn, 
als een wetsontwerp bij voorbeeld 
premieheffing zou inhouden. Ik wil 
hier echter niet op vooruitlopen. Ik 
vind dit een positieve zaak. 

Ik zal mijn amendement desalniette-
min niet intrekken, omdat ik toch ook 
vanuit het belang dat wij hechten aan 
de advisering van de SVR, van 
mening ben dat de Kamer daar 
uitdrukkelijk een uitspraak over moet 
kunnen doen. 

Een andere opmerking van de 
staatssecretaris was: zeker in een tijd 
waarin van vele uitkeringsgerechtig-
den een offer wordt gevraagd .... Bij 
dat soort opmerkingen denk ik aan 
een woord dat ik niet mag zeggen. Als 
je dat argument gebruikt om van 
andere mensen met een uitkering iets 
af te nemen - het gaat nu om een 
ziektewet, waarmee ik als zodanig kan 
instemmen - dan vind ik dat dit 
argument des te meer geldt voor een 
rechtvaardig inkomensbeleid. 

Als je namelijk zover gaat dat je van 
mensen in een uitkeringssituatie een 
offer durft te vragen, dan moet je op 
zijn minst al het mogelijke gedaan 
hebben om van mensen met sterkere 
schouders iets te vragen. 

Die kritiek blijft, denk ik, het uitdruk-
kelijke verschilpunt in politieke 
opvatting, politiek beleid en politieke 
kleur tussen mij en de staatssecretaris. 
Het moet hier echter nog eens 
uitdrukkelijk neergezet worden. Ik 
begrijp nauwelijks hoe hij dit soort 
zinnen uit zijn mond durft te krijgen, 
terwijl hij tegelijkertijd nauwelijks van 
mensen die nog èn werk èn een hoog 
inkomen hebben, iets vraagt. 

Ik kom op de effecten van de 
Ziektewet voor de premiestelling. Het 
is inderdaad een effect dat veelal, 
zeker in dit geval, pas op 1 januari tot 
uitdrukking komt, als het dit doet. Nu 
is het natuurlijk niet waar dat alleen 
op 1 januari de premies worden 
bijgesteld. Ik meen dat op 1 juli ook 

een aantal premiebijstellingen hebben 
plaatsgevonden in de Ziektewet. 
Nogmaals, het is een maatregel waar 
niet de staatssecretaris over gaat, 
maar de bedrijfsverenigingen, in casu 
de werkgevers en de werknemers zelf. 

Zoals ik al eerder heb gezegd, kan 
de daling van de collectieve lastendruk 
die men zichzelve kan aandoen door 
daling van de premies Ziektewet, ook 
zonder deze wet plaatsvinden. De 
staatssecretaris heeft er inderdaad op 
gewezen, ook vorig jaar al, dat hij van 
mening was dat de ziektewetpremies 
lager konden worden vastgesteld. Het 
lijkt mij dat de staatssecretaris binnen 
de beperkte mogelijkheden die hij 
heeft ter zake van de premiestelling 
Ziektewet, nogmaals een uitdrukkelijke 
poging zou moeten doen om juist die 
premie te verlagen. 

Mijn fractie zal de motie-Willems 
trouwens niet steunen. Het is niet dat 
wij geen sympathie hebben voor het 
idee om de werknemerspremie lager 
gesteld te krijgen, maar wij hebben er 
absoluut geen behoefte aan om de 
huidige premiestelling in de Ziektewet 
op welke wijze dan ook ter discussie 
te krijgen. 

Op dit moment kan in de Ziektewet 
niet meer dan 1% van het wettelijk 
uitkeringsbedrag worden doorbere-
kend aan de werknemers. Wij weten 
dat er aan verschillende kanten de 
behoefte bestaat om het werknemers-
deel te vergroten. Wij willen geen 
wijziging in de 1%-regeling, dus niet 
meer dan 1% voor het wettelijk 
gedeelte van de Ziektewet bij de 
werknemers. Ook om deze gronden 
zullen wij de motie om een werkne-
mersverlaging door te voeren niet 
steunen, want daarmee is de weg vrij 
om ook de ziektewetpremie voor 
werknemers te verhogen. Wij vinden 
dat de regeling van niet meer dan 1% 
naar de werknemers goed is, omdat 
ziekteverzuim immers veelal veroor-
zaakt wordt door de arbeidsomstandig-
heden. 

Ik kom nu toe aan de AAW. Ik heb al 
gezegd dat in het kader van de totale 
optiek er bij ons geen principieel 
bezwaar is om de AAW te zien als een 
uitkering die een individueel recht 
geeft, waarbij de mogelijkheid bestaat 
voor toeslagen wanneer er in een 
situatie waarin men verantwoordelijk 
is voor anderen en dat ook behoort te 
zijn, geen andere inkomens zijn. 

Onze grote bezwaren betreffen 
vooral de overgangssystematiek, de 
inkomensconsequenties op korte 
termijn en de cumulatie van deze 
maatregel met een aantal andere 
maatregelen die vooral ook mensen 

in een AA W-situatie, zoals gehandicap-
ten hebben getroffen. 

Inzake de toets van de AAW aan de 
richtlijn hecht ik eraan op te merken 
dat zelfs wanneer een maatregel zou 
voldoen aan een Europese richtlijn, 
voor ons de Europese richtlijn een 
minimumeis is die de Nederlandse 
regering mede aan zich zelf stelt. 
Immers, Europese richtlijnen zijn de 
kleinste gemene veelvoud van waar 
Europese landen zich gezamenlijk op 
kunnen vinden. De Nederlandse 
samenleving gaat er altijd prat op op 
een aantal punten vooruit te lopen. 

Nu weet ik en ook de staatssecretaris 
dat wij niet vooruitlopen bij de 
rechtspositie van de vrouw en van in 
het bijzonder de getrouwde vrouw en 
haar arbeid buitenshuis. Dat betekent 
echter nog niet dat wij in Nederland 
slechts kunnen volstaan met te 
voldoen aan de minimumeisen die 
ons worden gesteld door internationa-
le afspraken. Wij behoren nog steeds 
tot een van de rijkste, geïndustrialiseer-
de en meest ontwikkelde landen en 
hebben daarmee de verplichting om 
ook op dat punt in ieder geval niet de 
achterhoede te vormen. 

Naar mijn mening kunnen wij het 
ons met ons goede stelsel van sociale 
zekerheid niet permitteren om zo 
achterop te lopen als wij thans doen 
wat de rechten van getrouwde 
vrouwen betreft. 

Inzake de invoeringsdatum van de 
AAW-inkomenstoets wil ik nogmaals 
een pleidooi met een aantal overwe-
gingen houden om dit niet te doen 
voor 1 januari aanstaande. Ik zeg dit 
vanwege de inkomenseffecten op dit 
moment, vanwege het ontbreken van 
de mogelijkheid van voorlichting, 
vanwege het vooruitlopen op de 
stelselherziening en omdat anders de 
belastingwetgeving gehanteerd zou 
worden voor doelstellingen waarvoor 
zij niet bedoeld is. 

Ik heb mijn amendement bovendien 
ingediend om de ruimte te bieden om 
zo mogelijk ook dit voorstel in te 
kunnen passen in de discussie over 
de stelselherziening, waarbij in het 
kader van een gezinstoeslagenwet of 
van andere zaken over de relatieve 
behoefte deze discussie opnieuw 
aan de orde zal komen. 

Over de premieverlaging heb ik de 
staatssecretaris al enigszins duidelijk 
gemaakt dat wij in ieder geval geen 
bezwaar hebben tegen verlaging van 
de AAW-premie wanneer dat ten laste 
van de WAO-premie aan werkgevers-
zijde wordt gebracht, vanwege de 
relatief gunstige effecten die dat heeft 
voor de arbeidsintensieve bedrijven 
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met de lage lonen. Ik heb de staatsse-
cretaris dan ook uitgedaagd op meer 
terreinen te kijken hoe hij door 
financiering van de sociale zekerheid 
en hantering van de premieverdeling 
een optimale bijdrage kan leveren aan 
de werkgelegenheid. 

Mijn laatste opmerking betreft de 
gematigd positieve opmerkingen van 
de staatssecretaris over een onderzoek 
met betrekking tot het al dan niet 
samen nemen van inkomens binnen 
een eenheid dan wel huwelijk en de 
eventuele vrijlatings- en cumulatiebe-
palingen daarin. In de wandelgangen 
bleek mij dat staatssecretaris Koning 
daarin zeer geïnteresseerd is. Ik ben 
ervan overtuigd dat ook de bewinds-
man van Financiën dat zal zijn. Ik ga 
er dus van uit dat de invloed van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
Financiën in ieder geval zo groot is 
dat wij voor 1 januari aanstaande de 
resultaten van dit onderzoek zullen 
kunnen hebben. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Kamer voor 
de inbreng in tweede termijn. Aan de 
hand van de gemaakte opmerkingen 
zal ik een reactie geven, die op de 
meeste punten wel kort kan zijn, 
omdat naar mijn overtuiging, op 
hetgeen nu is ingebracht al uitvoerig 
schriftelijk en mondeling is ingegaan. 
Ik begrijp dan ook goed dat sommige 
leden hebben gemeend van hun 
tweede termijn geen gebruik te 
moeten maken. 

Ik begrijp dat mevrouw Groenman 
haar amendement ten aanzien van de 
splitsing handhaaft. Zij tilt, als ik het 
goed heb, niet zwaar aan het bespa-
ringsverlies dat toch optreedt. De 
motieven ken ik. Ik heb echter voldoen-
de uiteengezet waarom wij daaraan 
wel zwaarder til len. Ik kom nog terug 
op de vraag van de heer Schutte over 
de bedragen waarom het uiteindelijk 
structureel zou gaan als men besluit 
tot een halfjaar uitstel. 

Mevrouw Groenman vindt wel dat 
wij met deze maatregelen vooruitlopen 
op de stelselwijziging. Zij spreekt zelf 
van het dichtt immeren van deze zaak. 
Ik heb geprobeerd uitvoerig uiteen te 
zetten dat van een dicht t immeren 
volstrekt geen sprake is en dat bij de 
invulling van de stelselwijzigingen op 
het terrein van de werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid de zaak ten 
volle open is. Dan ook moet de 
gelijkberechtiging ten aanzien van 
deze twee nieuwe verzekeringen 
volledig worden vertaald. 

Mevrouw Groenman heeft gezegd 
dat men de opvatting van de Europese 
Commissie verschillend kan interpre-
teren. Mevrouw Brouwer is daarop 
ook ingegaan. Zij heeft een beschou-
wing gegeven over wat zij dacht hoe 
dat in de tussenrapportage door de 
Commissie moet worden verstaan. 
Naar haar opvatting zou het dan 
uitsluitend moeten gaan om een 
minimumvoorziening in het kader van 
de Algemene Bijstandswet. Dat is 
haar interpretatie. Ik kan haar moeilijk 
het recht ontnemen om die interpreta-
tie te hebben. Ik heb een andere 
interpretatie. 

Mijn interpretatie heeft met name 
betrekking op de basisvoorzieningen, 
de volksverzekeringen in het kader 
van de sociale verzekering. Met name 
de beschouwingen en de kritiek op 
onze voorstellingen hadden betrekking 
op de sociale verzekering en bepaald 
niet op de Algemene Bijstandswet. De 
reactie moet dan juist per definitie 
een reactie zijn op onze opvattingen 
over de minima in de sociale verzeke-
ring. Ik denk dat wij elkaar op dit punt 
niet kunnen overtuigen. Dat geldt 
zowel mevrouw Groenman, als 
mevrouw Brouwer. 

Mevrouw Brouwer zei nog dat er 
een onderscheid is tussen werknemers 
en zelfstandigen, omdat werknemers 
naast de basis-AWW-uitkering in 
aanvulling daarop ook nog recht 
hebben op WAO. Dat klopt. Voor de 
werknemers is nu eenmaal een 
loongerelateerde voorziening getrof-
fen, terwijl dat voor de zelfstandigen 
niet het geval is. De laatsten hebben 
uitsluitend recht op een uitkering 
ingevolge de volksverzekering. Dat 
neemt niet weg dat de bodemvoorzie-
ning voor beiden geldt, zij het dat die 
voor de een gecorrigeerd wordt, maar 
dat is eigen aan het systeem van 
werknemersverzekeringen via de 
WAO. 

De heer Nijhuis ben ik dankbaar 
voor zijn instemmende opmerkingen 
over de antwoorden die ik heb 
gegeven. Ik heb goede nota genomen 
van zijn opvatting dat, als men een 
oplossing voor de zieke werknemers 
zou willen vinden in een geïntegreerde 
werkloosheidsverzekering, dit niet een 
aantasting van een termijn die men 
zich in de toekomst voorstelt voor 
werklozen mag betekenen. 

Ik denk dat dit een belangrijke 
vaststelling is. De definitieve invulling 
zullen wij bij de stelselwijziging onder 
ogen moeten zien. 

De heer Nijhuis heeft mij er nog 
even op geattendeerd, dat naar zijn 
mening de privacy-aspecten wat 

overtrokken worden. De heer Schutte 
heeft mij op dit punt nog om een 
reactie gevraagd. Ik moet de heer 
Nijhuis gelijk geven en ik heb dat ook 
al in de schriftelijke gedachtenwisse-
ling laten weten. Er is namelijk 
aanvankelijk te veel gesproken over 
partners, ook in een niet huwelijkse 
relatie, terwijl het hierbij met name 
gaat om een partner in een normale, 
huwelijkse relatie. Daarom heb ik de 
heer Nijhuis later in de schriftelijke 
gedachtenwisseling gelijk gegeven. 

Het speelt immers met name een 
rol als het gaat om man en vrouw in 
een huwelijk. Als het om een andere 
relatie gaat en om twee personen, ook 
al leven die te zamen, dan geldt de 
AAW in dat geval als een zelfstandige 
regeling. Hierdoor speelt in dat 
verband die problematiek niet. 

De heer Schutte (GPV): Moet de 
conclusie dus zijn dat het hele 
opvoeren van het element privacy op 
een misverstand berust en dat dit 
achteraf niet gebeurd had behoeven 
te zijn? 

Staatssecretars De Graaf: Ik houd 
altijd een slag om de arm. Stel je voor 
dat er zich toch nog eens zo'n geval 
voordoet! Ik ben geneigd om uw 
vraag met ' ja' te beantwoorden. 
Waarom hebben sommigen de 
neiging om te zeggen: wat heeft die 
werkgever ermee te maken? Dat zijn 
de mensen die een 'partnership' 
aangaan, niet zijnde een huwelijk. Die 
zeggen op een gegeven ogenblik: dat 
gaat u niets aan! Om die reden 
willen zij geen gebruik maken van die 
zaak. Bij die anticumulatie of het niet 
geven van die toets, kan het echter 
alleen maar gaan om echtparen of 
alleenstaanden met kinderen. 

De heer Nijhuis (VVD): Misschien is 
het goed als de staatssecretaris 
voortaan dit soort passages in de 
stukken, die heel duidelijk zijn geschre-
ven door de fiscalist, even laat 
nalezen door iemand die deskundig is 
op het gebied van de socialezekerheid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik geloof 
niet dat de staatssecretaris gelijk 
heeft. Ook een gehuwde kan toch 
zeggen: ik wens van mijn wettige 
echtgenoot niet op te geven wat hij of 
zij verdient? In een huwelijk gelden 
toch ook dit soort privacy-overwegin-
gen? Wat krijgen wi j nou? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat is 
mogelijk en daarom hield ik ook die 
slag om de arm. 

De heer Nijhuis (VVD): Dat lijkt mij 
trouwens een slecht huwelijk, me-
vrouw Groenman. 
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Staatssecretaris De Graaf: Los van de 
vraag of het nu een slecht of een goed 
huwelijk is, er kunnen andere overwe-
gingen zijn waarom een huwelijkse 
partner ze het inkomen niet op wil 
geven. Om die reden bleef ik dus toch 
een slag om de arm houden. 

De franchiseproblematiek voerde de 
heer Nijhuis zoeven aan. Hij was blij 
met mijn toezegging op dit punt. Ik 
denk dat die zaak aan de orde moet 
komen in verband met de nota die is 
toegezegd over de deeltijdwerkers. 
Met name mevrouw Groenman vroeg 
hierom. 

Ik kom tot de uitvoering van een 
motie van de VVD-fractie. Ik heb goede 
nota genomen van wat de heer 
Nijhuis daarover heeft gezegd. Wij 
moeten inderdaad naar september 
kijken. 

De heer Schutte heeft materieel 
geen problemen met de inkomenstoets 
AAW, maar wel met de vormgeving. 
Over de privacyaspecten heb ik 
inmiddels een aantal opmerkingen 
gemaakt. Hij vroeg ook hoe het nu 
structureel zit. Het hangt er natuurlijk 
van af. Stel dat je de zaak helemaal 
uitstelt tot 1 januari. Dan gaat het 
voor 1984 om f45 miljoen. Structureel 
levert de maatregel f 175 miljoen op. 
Als je deze op 1 januari volledig 
invoert, dan is daarmee die structurele 
opbrengst ook in 1985 gerealiseerd. 
Kom je dan echter ook tot een 
gefaseerde invulling, dan geeft dat 
een andere uitkomst. 

De correctie die heer Schutte 
aanbracht aangaande het interruptiede-
bat dat wij hadden over de Eerste 
Kamer, heb ik met dankbaarheid 
genoteerd. 

De heer Schutte (GPV): Ik heb in 
eerste termijn nog een argument 
genoemd en misschien kunt u daar 
nog op reageren. De lengte van de 
overgangstermijn is in dit geval dus 
maximaal zes maanden. In een vorige 
discussie aangaande de uitvoering 
van de wet van december 1982, was 
er sprake van een veel langere 
overgangstermijn. Waardoor is deze 
korte overgangstermijn gerechtvaar-
digd tegen de achtrgrond van de veel 
langere overgangstermijn bij de wet 
van 1982? 

Staatssecretaris De Graaf: Deze loopt 
in de tijd weer parallel met de maatre-
gelen die toen zijn getroffen. 

De overgangstermijn van nu hield 
mede verband met het feit dat men 
aan de uitvoeringskant een periode 
van zes maanden nodig had. Per slot 
van rekening heeft deze categorie al 

iets langer geprofiteerd van die 
mogelijkheid dan de anderen. In die 
zin is het dus ook wel verantwoord 
om ze per 1 januari parallel te laten 
lopen. 

Mevrouw Ter Veld heeft er bij haar 
opmerkingen over de noodzaak van 
ombuigingen in de sociale zekerheid 
op geattendeerd dat het beter met 
een werkgelegenheidsbeleid kan 
worden opgelost. Dat ben ik op zich 
zelf natuurlijk volstrekt met haar eens. 
Als op die manier een veel grotere 
invloed kan worden uitgeoefend op 
de volumina dan is dat een goede 
zaak. Daarover verschil ik niet van 
mening met haar. De snelheid 
waarmee dat kan gebeuren is echter 
niet van dien aard dat wij voorlopig 
op onze lauweren kunnen rusten. 

Mevrouw Ter Veld heeft verder haar 
opvattingen over de relatieve bevoor-
deling van het oude bestand onder 
woorden gebracht. Zij heeft gezegd dat 
willens en wetens in 1979 is besloten 
om zo te handelen. Dat is juist. Dat 
neemt niet weg dat ook toen de 
Sociaal Economische Raad eigenlijk al 
adviseerde dat het oude bestand zou 
moeten gebeuren. 

Dezelfde discussie hebben wij ook 
gevoerd bij de wet aanpassingsmecha-
nismen. Toen werd ook vaak gezegd 
dat men destijds willens en wetens en 
bewust had gekozen voor een syste-
mathiek van de aanpassing zoals die 
toen gold. Mijn stelling was toen altijd 
dat men een aantal insluipsels had 
aanvaard die er via de wet aanpas-
singsmechanismen uit werden 
gehaald. Als de ombuigingen op een 
gegeven moment moeten worden 
ingevuld, is het heel reëel om allereerst 
te kijken waar die relatief bevoorrechte 
positie bestaat. Als men het niet daar 
zoekt en men moet toch een bepaalde 
taakstelling invullen, dan moet men 
als snel generieke maatregelen 
nemen. Dat willen wij echter juist 
voorkomen. Op deze manier kunnen 
wij dat ten dele doen. 

De mededeling van mevrouw Ter 
Veld dat ik een stukje mystificatie 
opvoerde met betrekking tot de 
ziektewetmaatregelen, is volstrekt 
onjuist. In deze Kamer is heel nadruk-
kelijk de discussie gevoerd - met 
name het CDA en de VVD hebben die 
aangezwengeld" dat wij zo langzamer-
hand uit rechtvaardigheidsoverwegin-
gen moeten beginnen met maatrege-
len te nemen met betrekking tot de 
Ziektewet. 

Er is een sterke drang op ons 
uitgeoefend om dat als het enigszins 
kon per 1 juli van dit jaar te realiseren. 

In het overleg met de sociale partners 
hebben wij daarvan afgezien en 
hebben wij het beperkt tot de ziekte-
wetmaatregelen voor de bovenmatige 
uitkeringen. Iedereen weet echter dat 
op een gegeven moment invulling 
moet worden gegeven aan die 
maatregelen. Naar mijn mening is het 
dan ook goed dat wij daarvan nu 
reeds mededelingen doen, dan kan 
men daarmee bij de loononderhande-
lingen rekening houden. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Nu 
mededelingen doen? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb 
eerder al mededelingen gedaan dat 
de Ziektewet op verschillende wijzen 
volgend jaar aan de orde kan komen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): De 
staatssecretaris zegt dat het zinnig 
was om er nu mededelingen over te 
doen. Nu, op dit moment? 

Staatssecretaris De Graaf: Ja, en 
geen andere dan ik tot nu gedaan heb. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Er zijn 
daarover een heleboel gedachten. 

Staatssecretaris De Graaf: Er zijn er 
niet zo verschrikkelijk veel. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Vier! 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb er 
een paar concreet genoemd en die 
zijn al heel lang in discussie, zoals 
inhouding van premie op ziekengel-
den, op grond van voorstellen die al 
op tafel liggen, en verlaging van een 
uitkeringspercentage. Ik hoef dat niet 
allemaal te herhalen. 

De RWW- en AAW-verzekeringen 
zijn in discussie. Wij zullen daarover 
later ongetwijfeld nog wel praten. 

Mevrouw Ter Veld was positief over 
mijn mededelingen over het horen 
van de SVR. Desondanks meent zij 
haar amendement op dat punt te 
moeten handhaven. Mijn bezwaren 
daartegen heb ik al eerder geformu-
leerd. 

Verder heeft mevrouw Ter Veld nog 
gesproken over de ziektewetpremie 
en de effecten daarvan per 1 januari. 
Zij heeft gelijk dat die premies ook 
wel eens op 1 juli worden bijgesteld. 
Dat zijn echter wel uitzonderingen. 
Dan is er in de regel iets bijzonders 
aan de hand geweest. Normaal 
gebeurt het namelijk altijd op 1 
januari. 

Het is waar dat de vaststelling van 
de premie voor de Ziektewet een zaak 
is voor de sociale partners, waar de 
overheid helemaal niets mee heeft te 
maken, alhoewel wij wel proberen om 
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De Graaf 

ervoor te zorgen dat ook langs die 
weg de lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven kan worden beïnvloed. 
Dat is ook gunstig voor de arbeidsin-
tensieve bedrijven. Ik wil mij hier 
graag bij aansluiten. In die zin heb ik 
ook een beroep gedaan op de SVR 
naar de federatie toe om zo te gaan 
handelen. 

Ik ben er blij mee dat mevrouw Ter 
Veld in ieder geval geen princpiële 
bezwaren heeft tegen de inkomens-
toets in het kader van de AWW, maar 
zij blijft bezwaren houden vanwege de 
overgangsproblematiek, de korte duur 
en de cumulatieve effecten. Ik denk 
dat wi j hierover inmiddels al voldoen-
de van gedachten hebben gewisseld. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met het wetsvoor-
stel morgen na de lunchpauze te 
houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsvoorstel Technische herzie-
ning van de Successiewet 1956 
(17041). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Zijlstra (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen de ambte-
naren die ons technisch hebben 
bijgestaan bij zeer ingewikkelde 
problemen via de staatssecretaris 
hartelijk voor hun bijstand te danken. 

De Successiewet is in vergelijking 
met andere belastingwetten een 
tamelijk stabiele wet. In het verleden 
is er weinig aan gewijzigd. Dat is een 
voordeel uit een oogpunt van fiscale 
continuïteit, maar ook een nadeel, 
want de leesbaarheid heeft er duidelijk 
onder geleden. Alleen al daarom is 
herschrijven nodig, maar ook inhoude-
lijk is een verdergaande herziening 
een eerste vereiste. Deze aanpassing 
was gedacht als een zuiver technische 
herziening, in de loop van de tijd is 
het steeds meer een inhoudelijke 
herziening geworden en daarom 
voelen ook wij ons vrij om buiten een 
puur technische herziening te gaan en 
uit dien hoofde amendementen in te 
dienen. 

Wij hebben ons afgevraagd of vele 
punten die ons niet bevredigden 

inderdaad een amendement verdien-
den. Ik denk aan de werknemersvrij-
stelling artikel 19.b. Dat hebben wi j niet 
gedaan om geen onnodige versnippe-
ring van de behandeling te krijgen. 

Amendering is door ons beperkt tot 
de punten die niet langer kunnen 
wachten, overigens geheel in de geest 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Die punten kunnen 
worden onderverdeeld in twee 
categorieën. De eerste is opheffen van 
rechtsongelijkheid in de bestaande 
wetgeving en de tweede is aanpassing 
aan de nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Amendementen die vallen onder de 
categorie van rechtsgelijkheid betref-
fen de goodwi l l , de schuldenaar die 
niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen en daarom vrijstelling krijgt 
van successierecht, vooral schenkings-
recht, en ten slotte het recht van 
overgang op onroerend-goedlicha-
men. 

Amendementen die vallen onder de 
tweede categorie betreffen nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen. Op 
dat punt hebben wij twee amendemen-
ten ingediend. Het eerste betreft de 
gelijkstelling van het huwelijk met 
buitenhuwelijkse relaties en het 
tweede betreft de fictie van de 
gemeenschappelijke opbouw van 
pensioeninkomens. 

De amendementen hebben in het 
algemeen een aanvullend karakter. 
Grosso modo zijn wi j het eens met de 
voorgestelde wijzigingen, maar wi j 
vinden dat ze vaak niet ver genoeg 
gaan. Dat geldt voor vrijwel alle 
punten die ik zojuist heb genoemd. 
Met die kanttekeningen beoordelen 
wij het wetsontwerp en de nota's van 
wijzigingen positief. Wij zijn het met 
name eens met de forfaitaire regeling 
voor de eigen woning. Wij hebben op 
dat punt overigens wel een vraag. 
Waarom is niet de voortzetting van de 
bewoning als ontbindende voorwaar-
de toegevoegd en dus ook een 
navorderingsmogelijkheid binnen een 
bepaalde termijn? 

Ik kom dan aan de door ons inge-
diende amendementen. Dit betreft in 
de eerste plaats het recht van over-
gang. Wij zijn het eens met de 
gelijkschakeling met het gewone 
tarief zonder vrijstellingen. Onze 
suggestie om dit recht voortaan ook 
te heffen van door niet-ingezetenen 
nagelaten binnenlands vermogen in 
onroerend-goedlichamen, is door de 
staatssecretaris niet overgenomen. 

Wij betwijfelen of hij daarmee de 
zaak recht heeft gedaan. Men hoort 
steeds meer van mensen in vrije 

beroepen die waarschijnlijk, zeker bij 
de verhoging van het recht van 
overgang, hun onroerend goed in 
BV's zullen gaan inbrengen, vervol-
gens naar het buitenland zullen gaan, 
in ieder geval formeel, opdat hun 
erfgenamen onbelast zullen blijven 
voor het recht van overgang. 

Staatssecretaris Koning: In de stukken 
staat dit ook aangegeven. Is het nu 
een grote ramp dat men geen recht 
van overgang betaalt, indien men 
volledig successierecht in het buiten-
land betaalt over die waarde? Het 
recht van overgang is van oudsher 
een recht dat geheven wordt vanwege 
het feit dat de goederen een grote 
binding hebben met het land waar 
geheven wordt, maar is het nu zo'n 
ramp dat niet Nederland heft, maar bij 
voorbeeld België? Ook de tarieven in 
het buitenland op het terrein van de 
successierechten zijn niet kinderachtig. 
Met name in Groot Britannië gaat 
men nog veel verder. 

De heer Zijlstra (PvdA): In verschillen-
de gevallen is dat recht in het buiten-
land lager, maar wij hebben relatief 
weinig verdragen ter voorkoming van 
dubbele belastingheffing. In veel 
landen zal er dus geen haan naar 
kraaien als iemand overlijdt met 
Nederlands bezit; dan zal er in het 
geheel geen recht geheven worden. 
Als wi j in een perfecte internationale 
gemeenschap zouden leven, waarin 
alles wederzijds was afgedekt, zou de 
staatssecretaris gelijk hebben. Hij 
heeft het nu, denk ik, niet. 

Staatssecretaris Koning: Een van de 
oudste verdragen met betrekking tot 
inlichtingen op het terrein van de 
belastingen is juist het verdrag met 
België op het terrein van de succes-
sierechten. 

De heer Zijlstra (PvdA): Ik meen dat 
de staatssecretaris zelf, of zijn voorgan-
ger, in de stukken heeft opgemerkt 
dat er weinig verdragen bestaan met 
betrekking tot het successierecht. Ik 
houd mij daar dan aan en het bevestigt 
overigens mijn inlichtingen op dit 
punt. 

Een tweede bezwaar van de 
staatssecretaris tegen een regeling 
zoals wi j die voorstaan, betreft de 
uitvoeringsmoeili jkheden. Wij hebben 
de indruk dat die sterk worden 
overschat. Over art. 4-lichamen wordt 
al uitgebreid gerenseigneerd, in sterk 
toenemende mate sinds enige jaren, 
ook als ze in buitenlands bezit zijn. 
Bovendien vallen ze onder de over-
drachtsbelasting en dit zou betekenen 
dat, als inderdaad de renseignering 
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Zijlstra 

zeer gebrekkig is, ook het hebben van 
die overdrachtsbelasting zeer gebrek-
kig is. Dat wil ik echter vooralsnog 
niet aannemen. 

Wij hebben op dit punt twee 
alternatieve amendementen voorge-
steld. Het amendement op stuk nr. 18 
brengt de aandelen in deze lichamen 
zowel onder de vermogensbelasting 
als onder het recht van overgang. Het 
amendement op stuk nr. 15 brengt het 
alleen onder het recht van overgang. 
Het amendement op stuk nr. 18 is 
vanzelfsprekend onze eerste keus. 

Ik stap over tot een door ons 
mede-ondertekend amendement op 
het gebied van de goodwill. De Raad 
van State en de notariële broederschap 
zijn van mening dat de bepaling van 
de waarde van zakelijke goodwill, 
zoals door de regering voorgesteld, 
vrij willekeurig is. Inderdaad zal men 
wat de goodwill betreft ofwel in het 
geheel niet tot belastingheffing 
moeten overgaan of tot volledige 
belastingheffing, dat wil zeggen 
inclusief de niet geactiveerde goodwill. 

Voor die tweede optie kiezen wij, 
overigens in de geest van wat in art. 1 
van de Successiewet wordt gezegd, 
namelijk dat er wordt geheven over 'al 
dat wordt verkregen.' Wij willen dus 
met die mede-ondertekening tot 
uitdrukking brengen dat wij de niet 
geactiveerde goodwill geheel zouden 
willen belasten. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt gezegd dat er 
problemen zouden zijn op dit punt in 
België en Frankrijk waar de niet 
geactiveerde goodwill wèl mede 
wordt belast. 

Ik heb daarnaar geïnformeerd. 
Daarbij is mij gebleken dat er in die 
landen nauwelijks aanleiding is voor 
protest. Het komt ons voor dat voor 
de staatssecretaris eigenlijk alleen het 
uitvoeringsprobleem als bezwaar 
tegen de heffing overblijft. 

De taxatie zou te moeilijk en te 
taakverzwarend zijn voor de belasting-
dienst. Gezien de ervaringen in België 
en Frankrijk, zoals ik heb aangegeven, 
lijkt ons dat bezwaar niet onoverkome-
lijk. Bovendien wordt wat Nederland 
betreft ook getaxeerd als het om 
niet-courante aandelen gaat en in de 
inkomstenbelasting als er niet 
doorgeschoven wordt. Bovendien 
wordt er goodwill, ook niet-geacti-
veerd, bepaald bij boedelscheiding. 
Dit is ook het geval bij het bepalen 
van de legitieme positie. Bij een 
erfrechtelijke verkrijging houden de 
partijen dus wèl rekening met de 
niet-geactiveerde goodwill; het is 

vreemd dat de fiscus dit niet doet. Wij 
willen dit rechttrekken. 

Overigens is in het amendement 
dat wij mede hebben ondertekend 
een vrijstelling aangegeven. De 
hoofdreden daarvoor is, de continuïteit 
te waarborgen van kleinere familiebe-
drijven. Als ons amendement, te 
zamen met de VVD ingediend, wordt 
aangenomen, komt er enerzijds een 
zekere verzwaring van het succesie-
recht doordat de niet-geactiveerde 
goodwill wordt meegeteld en ander-
zijds een duidelijke verlichting, nu er 
voor de geactiveerde een vrijstelling 
mogelijk is. 

Het effect van de vrijstelling zal zijn, 
dat het gros van de kleine ondernemin-
gen niet onder het succesierecht op 
goodwill zal vallen. Daarmee wordt 
het bezwaar van verzwaring van de 
taak van de belastingdienst aanzienlijk 
gereduceerd. 

Het amendement op stuk nr. 17 
betreft de vrijstelling voor een 
schuldenaar zonder middelen, dus 
iemand die zijn schulden niet kan 
betalen, die een schenking heeft 
gekregen en daarover geen schen-
kingsrecht verschuldigd is. Je zou dit 
een soort jo-jo-artikel kunnen noemen: 
staatssecretaris Van Amelsvoort wilde 
deze vrijstellingsmogelijkheid afschaf-
fen; de huidige staatssecretaris heeft 
deze vrijstellingsmogelijkheid weer 
teruggebracht. Misbruik lijkt duidelijk 
voor de hand te liggen. Eerst laat men 
het bedrag lenen en later behoeft over 
de schenking geen recht te worden 
betaald, omdat de schuld niet kan 
worden betaald. 

In de tweede nota van wijziging 
zegt de staatssecretaris dat een 
vrijstelling redelijk zou zijn voor 
iemand die op een zeker moment zijn 
schulden niet kan betalen. Dit wil 
zeggen dat in zo'n geval geheel 
onafhankelijk van de potentiële 
welvaart van de begunstigde wordt 
geoordeeld. De staatssecretaris is het 
kennelijk eens met het Gerechtshof in 
Den Haag dat de toekomstige draag-
kracht buiten beschouwing moet 
blijven, zelfs als het de toekomstige 
draagkracht betreft van een tandarts 
- daar ging het om - in een gunstig 
economisch getij. Toen de man de 
schenking kreeg, had hij schulden 
aangegaan en kon die niet betalen, hij 
was 'onder Jan', zoals dit zo mooi 
heet. Hij zou echter zeer spoedig boven 
Jan zijn. Naar onze indruk heeft hij dan 
geheel onterecht van die faciliteiten 
gebruik kunnen maken. 

Wij willen die mogelijkheid laten 
vervallen en daarvoor in de plaats de 
mogelijkheid open houden van 
toepassing van de hardheidsclausule. 

Daarvoor pleitte ook staatssecretaris 
Van Amelsvoort. Dit is in feite de 
achtergrond van het amendement op 
stuk nr. 17. 

Voor het geval dat dit voor sommi-
gen te ver gaat, hebben wij een 
alternatief amendement ingediend op 
stuk nr. 16. Daarin wordt met de 
toekomstige draagkracht rekening 
gehouden. Ook wordt dan de'tandarts-
opzet' bemoeilijkt. 

Overigens is de redenering in de 
tweede nota van wijziging over het 
slechte economische getij, waarin een 
dergelijke vrijstelling gerechtvaardigd 
zou zijn, zwak. Immers, de conclusie 
zou moeten zijn dat die vrijstelling 
moet vervallen bij hernieuwde 
economische expansie. Zo conjunc-
tuurgevoelig behoort de successiewet-
geving toch niet te zijn. 

Ik ga over op onze voorstellen tot 
amendering die aanpassing aan 
gewijzigde maatschappelijke verhou-
dingen beogen. Ik kom dan allereerst 
op de pensioenimputatie. De staatsse-
cretaris wil een heel gedurfde wijziging 
doorvoeren. Hij wil niet meer uitgaan 
van formeel civiel-rechtelijke uitgangs-
punten, maar van nieuwe maatschap-
pelijke verhoudingen waarin het 
pensioen het resultaat zou moeten 
zijn, in zijn fictie, van een gemeen-
schappelijke inspanning. Uitdien 
hoofde zou het als een soort van 
fifty-fifty eigendom moeten worden 
beschouwd. Er is een zekere analogie 
met een arrest van de Hoge Raad in 
het geval van echtscheiding. 

Het beginsel spreekt ons wel aan, 
maar dan wel als zeer abstract 
beginsel. De werkelijkheid ziet er, naar 
het ons lijkt, geheel anders uit. In feite 
is deze fictie slechts te rijmen met de 
werkelijkheid - maar dat is bij ficties 
altijd zo - als aan een aantal voorwaar-
den is voldaan. Dat zijn dan in dit 
geval wel zeer uitzonderlijke voorwaar-
den. Die houden in dat het begin van 
de pensioenopbouw samenviel met 
het huwelijk, dat er niet gescheiden is 
en dat de viouw nooit is gaan werken 
of al vanaf het begin van het huwelijk 
werkte. 

Om het concreet te maken, leg ik de 
staatssecretaris het volgende geval 
voor van een huwelijk van de man, als 
hij 64 is. De vrouw sterft en de man 
verliest de helft van de vrijstelling 
voor zijn zelf opgebouwde oudedags-
pensioen vanwege de fictie, dat zijn 
vrouw de helft zou hebben opgebracht 
door haar inspanningen. Die inspan-
ning heeft maximaal, bij een uitkering 
op 65-jarige leeftijd van dat pensioen, 
één jaar kunnen duren. De fictie is dat 
die altijd aanwezig is geweest. Er zijn 
veel meer complicaties te verzinnen. 
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Zijlstra 
Er zijn vele gevallen te bedenken, 
waarin zo'n halve imputatie op z'n 
minst onredelijk lijkt. 

Staatssecretaris Koning: Indien de 
man zou zijn overleden en niet de 
vrouw, vindt u het dan billijk dat zij 
wel volledig wordt geïmputeerd, in 
inkomen achteruit gaat en vervolgens 
daarover successierechten moet 
betalen? Als u het eerst overlijden van 
de man afzet versus het eerst overlij-
den van de vrouw, moet u eens zien 
welke verschillen in belastingheffing 
ten aanzien van het successierecht 
dan ontstaan. Mijn vraag is of u dat 
billijk vindt. 

De heer Zijlstra (PvdA): In het vervolg 
van mijn betoog kom ik daarop terug. 
Ik neem aan dat de staatssecretaris 
doelt op het weduwenpensioen. Wij 
komen dan tot een oplossing die 
evenmin ideaal is, maar die ons toch 
redelijker lijkt. 

Ik vervolg nu eerst mijn argumenta-
tie. Eén argument dat wordt gebruikt 
ter verdediging van het voorstel van 
de staatssecretaris en dat hij zelf ook 
gebruikt, is dat je het moet vergelijken 
met opgebouwd vermogen. Daarvoor 
geldt in feite ook die fifty-fifty regeling. 
Op zichzelf is dat juist. Daarvan kan 
men echter bij huwelijkse voorwaar-
den of bij testament afwijken, bij 
voorbeeld om met ieders reële 
inbreng rekening te houden. Dat is bij 
de voorgestelde regeling niet mogelijk. 

Ik kom dan nu op de vraag van de 
staatssecretaris. Wij zijn wel van 
mening dat zelfs in extreme gevallen, 
zoals ik zojuist aangaf, als de man het 
eerst sterft, een halve imputatie op 
het weduwenpensioen minder 
onredelijk lijkt dan de voorgestelde 
verslechtering van het eigen oudedags-
pensioen. 

Als gekozen zou moeten worden, 
vinden wij het voordeel voor die 
weduwe niet onaanvaardbaar, maar 
het nadeel voor die weduwnaar wel. 
Een werkelijk bevredigende regeling 
lijkt alleen mogelijk bij verdere 
verfijning op basis van de duur van de 
pensioenopbouw en de duur van het 
huwelijk of de samenlevingsrelatie. 

Verder stelt de staatssecretaris nog 
voor de kapitalisatie van niet ingegane 
pensioenen aan nieuwe regels te 
binden. Daarvoor moet in het Uitvoe-
ringsbesluit Successiewet 1956 het 
een en ander worden opgenomen. 
Wij vragen ons af of het de staatsse-
cretaris mogelijk zou zijn, langs een 
weg als deze de wederzijdse duur van 
de pensioenopbouw in de imputatie 

te betrekken. Wat ons betreft zou deze 
regeling dan heel wat meer aanvaard-
baar zijn. 

Alles overziende, krijgt men de 
indruk dat het voorstel op dit punt 
niet voldoende is overdacht om tot 
een bevredigende oplossing te 
kunnen leiden. Wanneer er nu een 
verandering moet optreden, zouden 
wij de grootste onredelijkheid uit het 
voorstel willen halen door het wedu-
wenpensioen wel voor de helft te 
corrigeren, zoals de staatssecretaris 
dat voorstelt, maar door dat, in 
afwachting van een betere regeling, 
voor het oudedagspensioen niet te 
doen. 

Voor een door de staatssecretaris 
voorgestelde verzwaring van het 
oudedagspensioen is een betere 
argumentatie nodig dan de werkelijk-
heidsvreemde fictie van de gemeen-
schappelijke inspanning. Het amende-
ment zou slechts een tussenoplossing 
zijn, minder onredelijk dan het 
voorstel van de staatssecretaris, in 
afwachting van een betere regeling 
die kan worden getroffen bij een 
latere, mogelijk integrale herziening. 

Ik kom bij mijn laatste en belangrijk-
ste onderwerp, de gelijkstelling van 
het samenwonen met het huwelijk, 
pièce de résistance van onze amende-
ring. Geruime tijd lang liep de Succes-
siewet voor op andere belastingwet-
ten, wat de behandeling betreft van 
'de niet-huwelijkse genegenheidsrela-
ties met verzorgingsaanspraak', om 
het zo te noemen. Zonder een aanpas-
sing zou de Successiewet nu gaan 
achterlopen bij nieuwe regels elders , 
met name in de inkomstenbelasting. 
Ik refereer in dit verband aan de wet 
inzake de tweeverdieners. 

Bij de behandeling daarvan is het 
één en ander gezegd over zogenaamde 
'partnerpensioenen' en is een amen-
dement-Kombrink aangenomen. Een 
aanpassing van de Successiewet op 
dit punt lijkt ons een eerste vereiste. 
De staatssecretaris wil graag wachten 
tot er meer duidelijkheid zal zijn op de 
andere belastinggebieden. Wij 
hebben de indruk dat die duidelijkheid 
er al voor het grootste gedeelte is. 
Vandaar dat wij nu amenderingsvoor-
stellen ter zake indienen. 

Het gelijkstellen van het partnerpen-
sioen is overigens slechts één aspect 
van de gelijke fiscale behandeling van 
gehuwd en ongehuwd samenwonen-
den die bij de wet inzake de tweever-
dieners is aanvaard. Het formele 
criterium van het huwelijk moet 
beëindigd worden, en wel in alle 
fiscale regelingen, zo heeft de Kamer 

uitgesproken door de aanneming van 
een motie. 

Dit geldt dus ook voor de Succes-
siewet. Fiscale neutraliteit met 
betrekking tot burgerlijke staat en 
geslacht moet zo veel mogelijk 
verwezenlijkt worden, aldus de motie. 
In dit licht doet de regering met haar 
voorstel tot slechts een verhoging van 
de vrijstelling voor samenwonenden 
niet veel meer dan 'kurieren am 
Symptom'. 

Het doel van mijn amendement op 
stuk nr. 19, mede-ondertekend door 
collega Van Rey, is in dit verband 
formele criteria zo veel mogelijk door 
materiële te vervangen. Omdat er bij 
samenwoning nu eenmaal geen 
formele bezegeling bestaat zoals bij 
huwelijk, moet wel één formele 
voorwaarde worden vervuld, namelijk 
die van een minimum-leeftijd en van 
een minimale duur van samenwonen. 

Wat de leeftijd betreft, hebben wij 
een voorkeur voor de leeftijdsgrens 
van 23 jaar. Dat wil zeggen dat de 
samenwoning op 18-jarige leeftijd 
begint en dat zij vijf jaar moet hebben 
geduurd. Wanneer deze leeftijdsgrens 
aanvaardbaar is voor de staatssecre-
taris, zullen wij ons amendement op 
dat punt graag wijzigen. 

Vooralsnog moeten wij, in aan-
sluiting op andere regelingen en ter 
wille van de consistentie, als mini-
mum-leeftijd voor alle betrokkenen 22 
jaar, en vijf jaar als maatstaf voor de 
duurzaamheid van het samenwonen 
aanhouden. Zo staat het nu dan ook 
in het amendement. 

In dit verband is bij de behandeling 
van de wet inzake de tweeverdieners 
veel gesproken over de definitie van 
het begrip 'gemeenschappelijke 
huishouding'. Dit punt raakt vanzelf-
sprekend ook de Successiewet. 

De staatssecretaris heeft gezegd dat 
het hierbij gaat om een abstract 
begrip. Het is net zo iets als goed 
koopmansgebruik. Het kan soepel 
werken. De onafhankelijke rechter 
vindt steeds bevredigende oplossin-
gen. Zo zou men er dan op een 
soepele en werkzame manier uitko-
men. Het lijkt mij, dat wanneer dit op 
deze manier voor een periodiek 
terugkerende belasting als de inkom-
stenbelasting lukt, het ook bij een 
eenmalige heffing als het successie-
recht moet lukken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van de subjectieve draagkracht zijn er 
complicaties mogelijk. Wij hebben 
echter de indruk dat men in dit 
verband nauwelijks op moeilijkheden 
kan stuiten. Een interpretatie van het 
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begrip 'gemeenschappelijke huishou-
ding' zal als in het kader van de 
inkomstenbelasting, zeer wel mogelijk 
zijn. Men kan hierbij denken aan de 
figuur dat men voor de successiewet 
als gelijkgestelde samenwonenden 
wordt erkend indien dat reeds 
gedurende vijfjaar bij de inkomsten-
belasting gebeurde. 

Als ons amendement wordt aange-
nomen, wordt tegelijkertijd ook het 
partnerpensioen op voet van gelijkheid 
met de huwelijkse pensioenregeling 
in het successierecht opgenomen. Dat 
kan dan op twee manieren. In de eerste 
plaats kan het gebeuren op de manier 
zoals de regering voorstelt, waarbij 
dus een halve imputatie plaatsvindt 
voor verkregen en zelf opgebouwde 
pensioenen. 

In de tweede plaats kan het gebeuren 
zoals wordt voorgesteld met het 
amendement op stuk nr. 20, waarbij 
dus een halve imputatie plaatsvindt 
terwijl het zelf opgebouwde pensioe-
nen betreft; die zijn dan geheel vrij. 
Een sub-amendement op stuk nr. 21 
dient ertoe de pensioenenimputatie 
die wij voor ogen hebben in het 
nieuwe samenwonersregime op te 
nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Aanvaarding 
van het zogenaamde samenwoners-
amendement heeft ook nog gevolgen 
voor een ander aspect van de succes-
siewetgeving. Ik heb daaraan in het 
begin van mijn betoog al kort gerefe-
reerd. Dat andere aspect betreft de 
werknemersvrijstelling. In de volks-
mond spreekt men ook wel van de 
huishoudstersvrijstelling. Die vrijstel-
ling vindt plaats vanuit de moraal of 
het fatsoen. 

Wij hebben overwogen die, naar 
onze indruk achterhaalde, faciliteit bij 
amendement af te schaffen. Om twee 
redenen hebben wij dat niet gedaan. 
Ik heb begrepen dat de vrijstelling 
nog slechts enkele tientallen keren in 
Nederland voorkomt. Voorts valt te 
verwachten dat men in dit soort 
gevallen doorschuift naar de meer 
gunstige samenwonersregeling, 
althans wanneer de pastoors en de 
diplomaten die nu het meest van deze 
werknemersvrijstelling gebruik 
maken, dat in overeenstemming 
kunnen brengen met de moraal en het 
fatsoen. De werknemersvrijstelling 
sterft dan vanzelf een natuurlijke dood. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wil ik een opmerking maken over de 
harmonisatie van verschillende 
belastingwetten. Ik heb daarbij met 
name de wet op de inkomstenbelas-
ting, de wet op de vermogensbelasting 

en de wet op het successierecht op 
het oog. Vooral door de wijzigingen in 
de inkomstenbelasting als gevolg van 
de tweeverdienersmaatregelen, maar 
ook door wijzigingen in de Successie-
wet, wordt aanpassing van de Wet op 
de vermogensbelasting een dringende 
noodzaak. 

Wat de inkomstenbelasting betreft, 
is die aanpassing naar ik meen door 
de staatssecretaris in het voruitzicht 
gesteld. Handhaaft de staatssecretaris 
nog steeds zijn belofte, en zo ja, op 
welke termijn kan de Kamer dan een 
wetsontwerp dienaangaande verwach-
ten? Dat wetsontwerp betreft dan 
zowel de aanpassing aan de vernieuw-
de inkomstenbelasting als de harmo-
nisatie met de herziene Successiewet. 

D 
De heer Van Rey (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij graag aansluiten 
bij de woorden van dank die collega 
Zijlstra heeft uitgesproken aan het 
adres van de ambtenaren van het 
departement van Financiën. 

Ook in haar vernieuwde vorm is de 
Successiewet één van die belasting-
wetten die zich nog niet in de belang-
stelling mag verheugen die andere 
belastingwetten ten deel valt. Merk-
waardig eigenlijk. Op een gegeven 
moment raakt het successiesysteem 
iedere burger en nog wel, op een 
delicaat moment, namelijk wanneer 
hem een familielid ontvalt of wanneer 
ouders een schenking doen. 

Ik wil het doen van schenkingen 
even buiten beschouwing laten. Wij 
blijven dan nog zitten met de situatie 
waarin de ene burger niet gelijk is aan 
de andere en waarin zelfs de gelijkbe-
rechtiging, die op een ander gebied zo 
zorgvuldig wordt nagestreefd, 
niet wordt gehonoreerd. 

In het successiesysteem bestaat er 
namelijk een diepgaand onderscheid 
tussen de zogenaamde zelfverzorgers, 
bij voorbeeld zelfstandige onderne-
mers, en loontrekkers met gegaran-
deerde pensioenrechten. In het 
successiesysteem is de gelijkberechti-
ging tussen de huwelijkse en de niet 
huwelijkse samenlevingsverbanden 
nog niet voldoende geëffectureerd. 

Een uiterst doordachte behandeling 
lijkt mij dan ook noodzakelijk, ook al is 
er door de verschillende wijzigingen 
in 1980 veel ten goede bijgestuurd. 

Ik heb er geen problemen mee dat 
de procedure van de schriftelijke 
voorbereiding lang heeft geduurd en 
dat de ambtelijke preparering dus 
kostbaar is geweest. Ik wil hier ook 
niet verhelen dat staatssecretaris 
Kombrink indertijd zeer snel heeft 

gewerkt aan de herziening van de 
Successiewet. 

Het verheugt mij zelfs dat het nu 
voorliggende wetsontwerp beïnvloed 
is vanuit drie politieke richtingen, te 
weten CDA, PvdA en VVD; een 
kruisbestuiving die wij vaker moesten 
kunnen beleven. Als er overigens 
iemand met deze materie vertrouwd 
is, dan is het wel deze staatssecretaris, 
gezien ook de start van zijn carrière bij 
de dienst registratie en successie in 
Roermond. 

Wij worden bij dit wetsontwerp 
wederom geconfronteerd met een 
andere fiscale behandeling in de 
successiewetgeving met betrekking 
tot de zogenaamde zelfverzorgers. 
Over evenwichtige wetgeving gespro-
ken! Juist het laatste moet de staats-
secretaris aanspreken. Een en ander is 
uitvoerig aan de orde geweest bij de 
behandeling van wetsontwerp 16016. 
In de memorie van antwoord wordt 
veel aandacht daaraan besteed. 

Een aanzienlijk verschil in belasting-
heffing kan optreden tussen de 
langstlevende echtgenoot voor wie 
een pensioenregeling is getroffen en 
de langstlevende echtgenoot voor wie 
voorzieningen privé zijn getroffen. De 
weduwe van een pensioengerechtigde 
ziet bij voorbeeld de vrijstelling 
geïmputeerd tot een bedrag van 
f309.931, ongeacht de waarde van de 
pensioenrechten. Dat wil zeggen dat 
ingeval de pensioenrechten een 
waarde van f750.000 hebben, hetgeen 
niet ongebruikelijk is, het verschil 
tussen beide bedragen in feite 
onbelast wordt genoten. Voor de 
zelfverzorger, bij voorbeeld die 
zelfstandige ondernemer, die een 
voorziening heeft getroffen door het 
sluiten van een kapitaalsverzekering 
met een lijfrenteclausule door het 
sluiten van een verzekerd kapitaal van 
f750.000, verdwijnt de vrijstelling van 
f433.903 volledig. Bovendien is het 
verschil tussen beide bedragen 
volledig belast. Dat betekent dat bij de 
zelfverzorger over ongeveer f430.000 
meer successierechten moeten 
worden betaald dan bij de werknemer. 
Het verschuldigde percentage aan 
successierechten kan hierdoor 
oplopen van 5 tot 27. 

Ik heb tot nu toe begrepen dat de 
staatssecretaris van mening is dat een 
regeling voor zelfverzorgers op 
technische bezwaren zou stuiten. 
Naar mijn mening is dat iets te 
gemakkelijk opgemerkt. De vermo-
gensbelasting kent immers voor de 
zogenaamde zelfverzorgers een 
soortgelijke regeling, verwoord in de 
oudedagsvrijstelling van artikel 14b 
van de Wet op de vermogensbelasting. 
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Ik meen ook dat zo'n oudedagsvrij-
stelling in ieder geval model kan staan. 
Graag ontvang ik hierop een reactie 
van de staatssecretaris. Ik onderstreep 
overigens nogmaals dat ik tot nu toe 
steeds heb begrepen dat budgettaire 
gevolgen niet de reden daarvoor zijn 
dat een en ander nog niet gelijk is 
getrokken. Van de beantwoording van 
deze vraag zal afhangen of ik in 
tweede termijn met een motie op dit 
punt kom. 

De tweede nota van wijziging had 
toch nog een verrassing. Er worden 
een aantal wijzigingen voorgesteld in 
artikel 32 waarvan de Kamer in de 
schriftelijke voorbereiding met de 
regering nog geen kennis had kunnen 
nemen. Vandaag vindt dan ook voor 
het eerst een discussie met de 
regering plaats over deze wijzigingen. 

De staatssecretaris is van mening 
dat met de voorgestelde wijzigingen 
beter wordt aangesloten bij de 
maatschappelijke werkelijkheid. In de 
toelichting bij de tweede nota van 
wijziging wordt er nog eens op 
gewezen dat het doel van de kapitaal-
vrijstelling is degenen die geen 
aanspraak kunnen maken op rechten 
die voortvloeien uit een pensioenrege-
ling ten gevolge van het overlijden 
van hun echtgenoot in staat te stellen 
om met behulp van het vrijgestelde 
vermogen in hun levensonderhoud te 
voorzien. Daarom is er volgens de 
staatssecretaris geen reden om de 
echtgenoot die zelf pensioenaanspra-
ken heeft bij het overlijden van de 
andere echtgenoot een maximale 
vrijstelling toe te kennen. 

In dit verband kan worden gezegd 
dat de aard van de pensioenen 
verschilt in die zin dat na overlijden 
van de man het weduwenpensioen 
ook direct ingaat en wordt uitgekeerd, 
terwijl bij overlijden van de vrouw 
voor de pensioendatum van de man 
nog geen zekerheid kan bestaan, dat 
het recht op ouderdomspensioen ook 
zal leiden tot een pensioenuitkering. 
In de regel is de voorwaarde voor het 
verkrijgen van het pensioen immers 
het in leven zijn van de pensioenge-
rechtigde op de pensioendatum. Ik wil 
dan ook een aantal kritische kantteke-
ningen maken. 

1. Indien het oudedagspensioen bij 
voorbeeld is opgebouwd in een 
periode dat er nog geen sprake was 
van opbouw van een weduwenpensi-
oen of, nog concreter gezegd, als het 
oudedagspensioen als alleenstaande 
is opgebouwd, is het dan redelijk om 
ook het oudedagspensioen over die 
periode mee te nemen? Hoe berekent 

de staatssecretaris dan de kapitalisa-
tie? 

2. In het uitvoeringsbesluit moeten 
waarderingsregels worden opgeno-
men. Wordt er dan niet alleen rekening 
gehouden met rente en sterfte, maar 
ook met de kans dat de man vroegtijdig 
kan worden ontslagen, invalide wordt, 
dat zijn werkgever in staat van 
faillissement komt te verkeren of dat 
de man kan hertrouwen? 

Een belangrijke vraag over het 
amendement dat de Partij van de 
Arbeid op dit punt heeft ingediend, is: 
wat zijn de budgettaire gevolgen van 
dat amendement? Indien die budget-
taire gevolgen inderdaad niet zo 
groot zijn en er wederom wordt 
gewerkt aan een aantal wijzigingen 
van de Successiewet, is het dan niet 
verstandiger om dit punt nog eens 
rustig te bestuderen? Beter nu geen 
wijziging dan een aantal onbillijke 
wijzigingen. 

Staatssecretaris Koning: Ik stel ook u 
de vraag die ik aan de heer Zijlstra 
heb gesteld. Ingeval van het overlijden 
van de man gaat de weduwe een 
weduwenpensioen genieten en in 
inkomen achteruit. Zij ziet haar 
weduwenpensioen geïmputeerd op 
haar vrijstelling. Terwijl zij een 
achteruitgang in inkomen krijgt, moet 
zij meer successierecht betalen dan 
haar man in het geval dat zij overlijdt. 
Haar man blijft dan in inkomen gelijk 
en geniet bovendien de volledige 
vrijstelling. Vindt u dat billijk? 

De heer Van Rey (VVD): Ik heb ook 
niet gezegd dat het voorgestelde 
principieel onjuist is. Ik wilde alleen 
aantonen dat er in de voorgestelde 
regeling ook onbillijkheden voorko-
men. Ik heb daarvan zojuist een aantal 
voorbeelden genoemd. Als die 
technisch oplosbaar zijn, dan kunnen 
wij het daarover eens worden. Met 
het huidige wetsontwerp komen wij 
echter niet zo ver. 

Staatssecretaris Koning: Ik zal daarop 
natuurlijk ingaan in mijn beantwoor-
ding. Ik heb echter de indruk dat 
zowel de heer Zijlstra als de heer Van 
Rey niet goed begrip heeft van de 
betekenis van imputatie op een 
vrijstelling. Dat heeft niets te maken 
met de verkrijging als zodanig. 

De heer Van Rey (VVD): Ik ben 
benieuwd naar de beantwoording van 
de staatssecretaris op dit punt. Hij kan 
principieel wel gelijk hebben, maar wij 
voorzien grote problemen bij de 
uitvoering. De staatssecretaris knikt 
nu. Ik begrijp daaruit dat die problemen 
oplosbaar zijn. Ik ben benieuwd naar 
de beantwoording die hij morgen zal 
geven. 

De heer Zijlstra (PvdA): Voorzitter! 
Mag ik de staatssecretaris een vraag 
stellen? 

De Voorzitter: Nee, nu liever niet. Nu 
is de heer Van Rey aan het woord. 

De heer Van Rey (VVD): Ik weet 
helaas niet wat de heer Zijlstra wilde 
vragen, anders had ik zijn vraag 
misschien wel willen overnemen. 

Bij de toepassing van de imputatie-
regeling op de pensioenen voor 
echtgenoten in dit wetsontwerp gaat 
men uit van de fictie dat de pensioenen 
altijd als gemeenschappelijk eigendom 
van beiden te beschouwen zijn, 
ongeacht het huwelijksgoederenregi-
me. Dat is ook een van de principiële 
punten waarover men zich nog dient 
uit te spreken. Moet dan ook niet 
artikel 13, waarbij het huwelijksgoede-
renregime ook van wezenlijk belang 
is, worden gewijzigd? 

Dat de problematiek moeilijk is, 
wordt nog eens duidelijk in de 
memorie van antwoord. Ik citeer: 

'Wij zijn op grond van het boven-
staande van mening, dat een bevredi-
gende oplossing voor het hier aan de 
orde zijnde probleem niet op eenvou-
dige wijze op het terrein van de 
belastingwetgeving kan worden 
gevonden'. 

Staatssecretaris Koning: Mag ik u 
eraan herinneren dat dit antwoord 
werd gegeven op vragen van de 
VVD-fractie ter bewerkstelliging van 
dit systeem. 

De heer Van Rey (VVD): Dat klopt. De 
VVD-fractie had alleen een inbreng bij 
het voorlopig verslag, niet bij het 
eindverslag. 

Er blijft nog een concrete vraag 
over. In de toelichting op de tweede 
nota van wijziging wordt uitvoerig 
verwezen naar het arrest van de Hoge 
Raad. 

De heer Zijlstra heeft hier ook een 
aantal opmerkingen over gemaakt. 
Was in het bedoelde arrest echter wel 
sprake van een opbouw van het 
oudedagspensioen, zoals ik zojuist 
geschilderd heb? Met andere woorden, 
had de opbouw van het oudedagspen-
sioen in het huwelijk maar enkele 
jaren geduurd en had het merendeel 
van de opbouw van het oudedagspen-
sioen niet voor het huwelijk plaatsge-
vonden? Wil de staatssecretaris hier 
zijn visie op geven? 

Ik kom op het punt goodwill. Op 10 
september 1980 heeft mijn partijge-
noot de heer Portheine bij de behan-
deling in deze Kamer van de wijziging 
van de vermogensbelasting, overigens 
gelijktijdig met een wijziging van de 
Successiewet 1956, het volgende 
meegedeeld. Ik citeer: 'Wij achten het 
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onbillijk dat de geactiveerde zakelijke 
goodwill nu wordt belast, terwijl dit 
niet het geval is met de niet-geactiveer-
de goodwill. Wij achten dit onbillijk, 
juist tegenover beginnende onderne-
mers, die nog niet de afschrijving op 
de geactiveerde goodwill hebben 
kunnen toepassen. Een desbetreffend 
amendement zal ik indienen.' 

Enkele hoofdpunten uit de nu voor 
ons liggende memorie van antwoord, 
die met name over de goodwill gaan, 
wil ik nog eens op een rijtje zetten. 

1. De voorgestelde regeling komt 
vanuit principieel oogpunt niet 
bevredigend over. 

2. De schattingsmoeilijkheden voor 
de niet-geactiveerde goodwill bij de 
heffing van het successierecht is van 
mindere betekenis dan bij de vermo-
gensbelasting, omdat het probleem 
van de taxatie zich slechts incidenteel 
voordoet. 

3. Bij het tot stand komen van de 
thans geldende regeling in de vermo-
gensbelasting is gesteld dat de 
niet-geactiveerde goodwill niet in de 
belasting kan worden betrokken, 
omdat dan jaarlijks een taxatie zou 
moeten plaatsvinden, wat tot grote 
uitvoeringstechnische problemen zou 
leiden. 

4. Het in de belasting betrekken van 
de zakelijke goodwill kan in principe 
als een eis van rechtsgelijkheid 
worden gezien. 

5. De uitbreiding van de grondslag 
van de belasting tot de zakelijke 
goodwill zal dus nagenoeg alleen 
gevolgen hebben voor de goodwill in 
het midden- en kleinbedrijf, zoals de 
eenmanszaak en dergelijke, terwijl 
juist daar de persoonlijke goodwill 
een grote rol speelt. 

Dit zijn allemaal punten uit de 
memorie van antwoord. Het zijn ook 
allemaal punten die hebben geleid tot 
een nader onderzoek. Ik denk dat het 
goed is dat ik vermeld dat in de 
memorie van antwoord niet duidelijk 
is uitgesproken welke kant men op 
zou willen gaan. De voorkeur is in de 
memorie van antwoord in ieder geval 
niet genoemd. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is uitvoerig op dat 
onderzoek ingegaan. De VVD-fractie 
meent, gezien hetgeen ik juist heb 
genoemd, met het ingediende 
amendement een gulden middenweg 
te hebben gevonden. Enerzijds wordt 
wel degelijk aan de principiële 
bezwaren tegemoet gekomen, 
anderzijds worden de kleine bedrijven 
ontzien. Dit omdat er is voorgesteld 
de goodwill alleen in de heffing te 

betrekken, indien deze meer bedraagt 
dan f 100.000 en dan alleen nog voor 
het meerdere. 

Misschien is het ook mogelijk dat 
de staatssecretaris in zijn beantwoor-
ding het idee meeneemt om het 
bedrag van f 100.000 bij voorbeeld te 
vervangen een bepaald percentage. 
Dit idee is vanmiddag nog eens 
geopperd. 

Voorzitter! Ik wil nog op een drietal 
punten nader ingaan, namelijk het 
recht van overgang, de vrijstelling van 
schenkingsrecht en de gelijke behan-
deling. Met betrekking tot het recht 
van overgang merk ik het volgende 
op. In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag 18262 over de verlaging 
van het tarief van de vennootschaps-
belasting alsmede wijziging inkom-
stenbela (ing inzake de regeling van 
de in de onderneming meewerkende 
echtgenoot en de zelfstandigenaftrek, 
staat met betrekking tot de vlucht van 
particuliere vermogens naar de 
BV-vorm vermeld dat signalen bij de 
belastingdiensten zijn ontvangen. 

Zijn deze signalen ook van toepas-
sing op een vlucht in besloten 
vennootschappen om met name het 
recht van overgang te ontlopen? De 
VVD-fractie is er nog niet helemaal 
van overtuigd waarom aandelen in 
onroerendgoedlichamen niet in de 
heffing van het recht van overgang 
zouden moeten vallen. Wij zien dan 
ook graag een reactie van de staatsse-
cretaris tegemoet. 

De VVD-fractie heeft in het voorlopig 
verslag reeds duidelijk aangegeven 
dat de vrijstelling van schenkingsrecht, 
vervat in artikel 33, eerste lid onder 
punt 8, gehandhaafd dient te blijven. 
Bij de tweede nota van wijziging is 
deze vrijstelling terecht wederom 
ingevoerd. Sedert de invoering van 
het schenkingsrecht in 1917 heeft 
deze vrijstelling slechts weinig 
jurisprudentie opgeleverd. 

Wanneer nu één rechterlijke 
uitspraak betreffende deze vrijstelling 
een voor de fiscus minder gewenst 
resultaat oplevert, zijn wij met de 
staatssecretaris van mening dat het te 
ver gaat om naar aanleiding daarvan 
tot afschaffing over te gaan. 

Aangezien een herformulering van 
de vrijstelling die niet direct nieuwe 
problemen opwerpt, niet is gelukt, is 
de VVD-fractie van mening dat de 
vrijstelling onverkort gehandhaafd 
moet blijven. 

Over de gelijke behandeling wil ik 
opmerken dat terecht een amende-
ment is ingediend om te bewerkstelli-
gen dat een gelijke behandeling voor 
samenwonenden buiten het huwelijk 

en de regeling voor echtgenoten in de 
Successiewet wordt opgenomen. Ik 
vraag mij af waarom in de tweede 
nota van wijziging geen aandacht is 
besteed aan de gelijke behandeling. 
Welke reden heeft de staatssecretaris 
gehad om de wijziging niet op te 
nemen? Is de reden geweest te 
wachten tot er meer duidelijkheid is 
omtrent de uitvoering van de motie 
op stuk nr. 18121 nr. 48 van de heer 
Kombrink? 

In het wetsontwerp worden samen-
wonenden de mogelijkheid ontnomen 
om gebruik te maken van de verblij-
vingsbedingen. Uiteraard dienen 
samenwonenden de eerste vijf jaar 
wel deze mogelijkheid te hebben en 
dus gebruik te maken van de verblij-
vingsbedingen. Ik heb dan ook op dit 
punt een amendement ingediend. 

Ik sluit af met de vraag hoe groot 
het bedrag per jaar is van bij voorbeeld 
de echtgenotenheffing. Ik ben daar 
zeer benieuwd naar. De successiewet-
geving is niet de eenvoudigste wetge-
ving, maar is daarom niet minder 
interessant. 

D 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heren Zijlstra en Van 
Rey hebben aan het begin van hun 
betoog via de staatssecretaris de 
ambtenaren van Financiën bedankt 
voor hun noeste arbeid verricht ten 
behoeve van de door hen voorgestelde 
en nogal ingewikkelde amendemen-
ten. Ik heb geen amendementen 
ingediend. Ik stel mij dus gaarne open 
voor de dank van de ambtenaren via 
de staatssecretaris voor het feit dat ik 
geen amendementen heb ingediend. 

Staatssecretaris Koning: De ambte-
naren zijn de heer Couprie bij dezen 
dankbaar. 

De heer Couprie (CDA): Sedert het 
wetsontwerp is ingediend heeft de 
heer Van Muiden onze ex-collega en 
onze aanstaande collega via het 
voorlopig verslag en het eindverslag 
namens de CDA-fractie een beoorde-
ling gegeven van de voorgestelde 
wijzigingen. Nogal wat wensen van 
de CDA-fractie zijn daarna gehono-
reerd. Het had een haartje gescheeld 
of de heer Van Muiden had ook deze 
plenaire afhandeling van de wet voor 
zijn rekening kunnen nemen. 

Als namelijk de agenda nog een 
weekje verschoven was geweest, had 
de heer Van Muiden hier waarschijnlijk 
gestaan. Niettemin ben ik geroepen 
om nu dit wetsontwerp af te handelen. 
Het is mij duidelijk geworden dat een 
aantal belangrijke zaken die door het 
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Couprie 

CDA naar voren zijn gebracht ook 
wezenlijk zijn gehonoreerd. 

Dit betreft vooral de waardebepaling 
van de eigen woning, het verblijvings-
beding en de goodwill. Ik zal een 
aantal wat minder belangrijke zaken 
die ook zijn gehonoreerd niet meer 
noemen. Bij de schriftelijke voorberei-
ding heeft het CDA met kracht gepleit 
voor een forfaitaire waardebepaling 
van de eigen woning, gezien de 
belangrijke plaats die de eigen 
woning kan innemen in het gezinsbe-
staan en het feit dat als regel bij het 
wegvallen van de partner een meer 
zorgelijk bestaan kan optreden dat 
zelfs kan leiden tot gedwongen 
verkoop. 

Wij achten het daarom een goede 
zaak dat de huidige staatssecretaris in 
tegenstelling tot zijn voorganger aan 
onze verlangens tegemoet gekomen 
is, te meer daar deze regeling aan de 
duidelijkheid en de uitvoerbaarheid 
ten goede komt via een gelijkschake-
ling in de sfeer van de inkomstenbe-
lasting, vermogensbelasting en de 
successiebelasting. Naar onze mening 
worden daarmee heilloze disputen 
met de fiscus inzake de afwikkeling 
van nalatenschappen vermeden. Men 
weet voortaan waaraan men toe is. 

Ik kom tot aan het verblijvingsbe-
ding. Het CDA heeft indertijd de 
vinger gelegd op een stuk rechtsonge-
lijkheid tussen gehuwden die in de 
successiebelasting werden betrokken 
en ongehuwden die daarbuiten 
vielen. Het is daarom goed dat dit nu 
beter is geregeld in het wetsontwerp 
en dat het omzeilen van het succes-
sierecht tussen ongehuwd samenwo-
nenden door het verblijvingsbeding 
onmogelijk wordt gemaakt. Er is nu 
een behoorlijke regeling rondom deze 
vrijstellingen die hoger zijn naarmate 
de periode van samenleving langer 
heeft geduurd. 

Wat de goodwill betreft merk ik nog 
op dat wij van het begin af aan gevon-
den hebben dat dat een ongrijpbaar 
begrip is, waarbij het gaat om in geld 
uitgedrukte toekomstverwachtingen 
die soms een zeepbel blijken te zijn. 
Wij achten het daarom een goede 
zaak dat de fiscus de goodwill alleen 
wil belasten als de belastingplichtige 
zelf er via activering waarde aan 
toekent, derhalve tegen boekwaarde. 

Wat betreft het amendement van de 
heer Van Rey, wacht ik met belangstel-
ling de reactie van de staatssecretaris 
af. Dat geldt overigens ook voor de 
overige amendementen. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Elk kamerlid zou zich de 
rolwisseling toewensen die de 
staatssecretaris heeft meegemaakt, en 
dat niet om persoonlijke maar om 
zakelijke redenen. Want het lijkt toch 
een ongehoorde kans: in december 
1981 moetje nog een bijdrage aan het 
voorlopig verslag tegen een regerings-
ontwerp 'aanblaffen' en tweeënhalf 
jaar later kun je uitmaken hoe het 
ontwerp eruit zal zien. Uiteraard is 
hiermee de tolwisseling wat gechar-
geerd voorgesteld. 

Maar de situatie is toch zo, dat één 
van de regeringsvoorstellen waarte-
gen de fiscale woordvoerder van 
toen van de fractie van de VVD grote 
bezwaren had, is teruggedraaid; de 
staatssecretaris heeft de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
aangegrepen om een tweede nota 
van wijziging in te dienen, waarbij de 
vrijstelling van een schenkingsrecht, 
vervat in artikel 33, eerste lid 80 alsnog 
is gehandhaafd. Het was trouwens 
destijds niet alleen de fractie van de 
VVD die bezwaar had tegen die 
schrapping; ook onze fractie had kritiek 
op dat voorstel. 

Uit de toelichting ter zake op de 
tweede nota van wijzigingen blijkt 
echter dat de staatssecretaris niet aan 
de suggestie van de Raad van State, 
ondersteund en overgenomen door 
mijn fractie, tegemoet is kunnen 
komen dat in de wettelijke omschrijving 
niet alleen met de financiële toestand 
van de begiftigde op het moment van 
schenking, maar ook met de toekomst-
verwachtingen ten aanzien van zijn 
inkomen of vermogen rekening wordt 
gehouden. 

Wij moeten dit dan op gezag 
aannemen. Wij zouden het echter wel 
op prijs hebben gesteld als de 
staatssecretaris toch één of meer 
proeven van een formulering in 
discussie zou hebben gegeven. In dat 
opzicht zouden wij graag horen hoe 
de staatssecretaris denkt over de 
formulering die door de heer Zijlstra 
met behulp van ambtelijke bijstand in 
amendement nr. 16 is neergelegd. 

Met het zoeven gezegde hebben wij 
ons reeds terstond in één van de 
onderdelen van het wetsvoorstel 
begeven. Wij hebben er echter toch 
ook behoefte aan een enkele opmer-
king van algemene aard te maken. De 
titel van het wetsontwerp: technische 
herziening van de Successiewet 1956, 
is voor ons alleen aanvaardbaar als ze 
verstaan wordt in die zin dat met de 
herziening niet primair budgettaire 

gevolgen zijn beoogd. De titel blijft in 
onze ogen in zoverre misleidend dat 
het niet uitsluitend gaat om redactio-
nele wijzigingen of wijziging van 
vormvoorschriften. Er zit in de 
voorstellen ook een belangrijk 
materieel-rechtelijke component op 
het punt van begripsbepalingen en 
terminologie. 

Op zich zelf hebben wij in het 
algemeen geen grote moeite met de 
voorstellen, zeker niet waar het erom 
gaat de Successiewet te laten sporen 
met de Algemene Wet inzake rijksbe-
lastingen en de Wet op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen, 
alsmede met een aantal andere 
belastingwetten. Grote urgentie bezat 
het wetsontwerp niet, zo hebben wij 
in het voorlopig verslag verklaard. Wij 
konden dat doen met het oog op het 
reeds op 6 november 1964 aan de 
Tweede Kamer aangeboden ontwerp-
Successiewet 1964, dat het qua 
voorbereiding nooit verder heeft 
gebracht dan het voorlopig verslag 
van de zijde van de Kamer en dat nu 
terecht ingetrokken zal worden. 

Die urgentie stond bij ons te minder 
hoog genoteerd vanwege de te 
verwachten geleidelijke invoering van 
het nieuwe Burgerlijk Wetboek. De 
invoering van de boeken 3, 5 en 6 is 
thans immers vastgesteld op medio 
1986. Pas na afhandeling daarvan kan 
en zal de invoering van boek 4 
(erfrecht) en de derde titel van boek 7 
(schenking) plaatsvinden. De vraag is 
of deze gang van zaken ons te staan 
zal komen op een herziening in twee 
termijnen van de Successiewet, 
pakweg nog voor 1990. 

Nu is het uiteraard een illusie, te 
menen dat wij een dynamische 
maatschappelijke ontwikkeling 
tegemoet kunnen treden met een 
statische wetgeving. Het is echter 
toch bepaald niet wenselijk dat de 
wetswijzigingen zo snel over elkaar 
heen buitelen dat de burgers die 
beslissingen op wat langere termijn 
moeten nemen, niet voortdurend 
gehinderd worden door onzekerheid 
over onvoorzienbare wetswijzigingen. 

Wij nemen nog kort een enkel 
onderdeel van het complex wetsvoor-
stellen onder de loupe. Wij kunnen er 
vrede mee hebben dat de goodwill, 
die vererft of wordt geschonken en 
die op grond van de algemene 
omschrijving van het voorwerp van 
de belasting in artikel 1, eerste lid, in 
beginsel voor belastingheffing 
vatbaar is - dat is al jaar en dag 
betoogd door prof. Schuttevaer 
- thans belast gaat worden. 
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Van Dis 

Wij achten het juist dat een beper-
king is aangebracht wat betreft de 
geactiveerde zakelijke goodwil l . Een 
uitbreiding van de grondslag van de 
belasting tot alle zakelijke goodwil l 
zou nagenoeg alleen gevolgen 
hebben voor de goodwil l in het 
midden- en kleinbedrijf, zoals de 
eenmanszaak, waarbij bovendien de 
persoonlijke goodwil l zo'n grote rol 
speelt. Uitbreiding zou het effect van 
het vandaag ook in behandeling 
zijnde wetsontwerp 18 226 weer deels 
teniet doen. Dat kan toch de bedoeling 
niet zijn? 

Wat betreft de behandeling van het 
vruchtgebruik van de eigen woning, is 
in de tweede nota van wijziging een 
niet onbelangrijke ommezwaai 
gemaakt. Op zich zelf genomen, zijn 
wij daar niet ongelukkig mee, want de 
voorgestelde regeling betekent ten 
opzichte van de bestaande regeling 
nagenoeg uitsluitend een verruiming. 
Bovendien beweegt het nieuwe 
voorstel zich in de richting van wat 
eerder mede door mijn fractie bepleit 
was. 

De uit de wijziging voortvloeiende 
wijziging van artikel 9, eerste l id, van 
de Wet op de vermogensbelasting 
1964 is consequent en zal daarom dan 
ook geaccepteerd moeten worden. 

Ik kom tot slot tot één punt van 
algemene aard. In de voorbereidende 
stukken hebben wij doen blijken van 
onze reserves ten aanzien van de 
wijze waarop de niet-huwelijkse 
samenlevingsverbanden in de 
successierechtheffing worden betrok-
ken. Wij zullen thans niet in herhaling 
vervallen door de vrij grondige 
discussie die wi j ter gelegenheid van 
de behandeling van wetsontwerp 
16016, dat tot de wet van 17 december 
1980 heeft geleid, met de toenmalige 
staatssecretaris Van Amelsvoort 
mochten hebben, weer op te rakelen. 

Het bestaan van deze samenlevings-
verbanden dwingt de fiscus tot 
ingrijpen, wi l er geen volstrekt scheve 
verhouding, wat fiscale behandeling 
betreft, met het huwelijk ontstaan. 
Juist met het oog op de naar ons 
gevoelen nog steeds toenemende 
fiscalisering van rechtshandelingen, 
waarbij de vormgeving van het 
samenlevingsverband niet is uitgezon-
derd, vinden wi j het terecht dat de 
aanpassing van artikel 11 tot gevolg 
zal hebben dat verkrijgingen op grond 
van een verblijvings-, toedelings- of 
overnemingsbeding in de heffing van 
successierecht worden betrokken. 

De consequentie van het blote 
principe van gelijke behandeling zal 

de overheid en dus ook de wetgever 
er echter helaas toe nopen om ook 
alternatieve samenlevingsvormen, die 
vanuit onze visie niet oirbaar zijn, te 
honoreren met wettelijke inkadering. 
Een voorbeeld daarvan in het kader 
van dit wetsontwerp is, dat ook bij 
alternatieve samenlevingsvormen 
sprake kan zijn van voor de Successie-
wet te erkennen pleegouderschap, 
waarbij dan overigens wel aan de 
eisen van artikel 19, tweede lid, moet 
worden voldaan. Het zal de staatsse-
cretaris niet verbazen dat onze 
waardering voor de technische 
kwaliteiten van dit wetsontwerp 
vanwege het laatste aspect een 
ambivalent karakter draagt. Ik druk 
mij dan nog erg zacht uit. 

De Voorzitter: De staatssecretaris zal 
morgenmiddag antwoorden. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

Sluiting 22.40 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. een Koninklijk Koninklijke ten 
geleide van het wetsvoorstel Wijziging 
van de inkomstenbelasting (vrijstelling 
van bepaalde periodieke uitkeringen 
van publiekrechtelijke aard) (18413). 

Deze Koninklijke boodschap, met de 
erbij behorende stukken is al gedrukt; 

2. acht brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling, dat zij in haar vergadering van 19 
juni 1984 de haar door de Tweede 
Kamer toegezonden voorstellen van 
wet gedrukt onder de nrs. 16143, 
17144, 17907, 18115, 18209, 18318, 
18337 en 18353 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
een, van de minister van Financiën, 

over de Voorjaarsnota (18425); 
een, van de minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, over de coördinatie 
bouwbeleid (18100, XI, nr. 145); 

een, van de staatssecretaris van 
Economische Zaken, de heer Van Zeil, 
van de minister van Landbouw en 
Visserij en van de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
de heer De Graaf, over een eenmalige 
uitkering aan zelfstandigen (18420). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
drie, van de ministervan Buitenland-

se Zaken, te weten: 

een, ten geleide van een wijziging 
van een Verdrag over de uitwatering 
van schepen; 

een, ten geleide van het slotcommu-
niqué van de N.A.R.; 

een, over de zitting van de Europese 
Raad te Fontainebleau; 

vier, van de minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, te weten: 

drie, over de inspectierapporten, 
nrs. 169 tot en met 174; 

een, ten geleide van overzichten 
verleende nood- en humanitaire hulp 
2e halfjaar 1983; 

een, van de minister van Justitie, 
ten geleide van het eindadvies 
voorbereidingsgroep experimenten 
dienstverlening; 

drie, van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, over de T.V.C, wijsbegeerte; 
een, ten geleide van de jaarrekening 

en accountantsrapport 1980 Acade-
misch Ziekenhuis Rotterdam; 

een, over de agenda van de Kamer; 
twee, van de minister van Financiën, 

te weten: 
een, over de Postbank; 
een, ten geleide van het advies 

Gemeentefondsbegrotingen; 
een, van de minister van Volkshuis-

vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, ten geleide van het 
verslag Fonds Luchtverontreiniging 
1983; 

drie, van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, te weten: 

een, ten geleide van het interimrap-
port toegankelijkheid van de N.S.; 

een, over de instelling van de 
landelijke Coördinatiecommissie 
Deltakeringen; 

een, ten geleide van de jaarrekening 
1983 van de N.V. N.S.; 

twee, van de minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, te 
weten: 

een, over uitvoering van de Media-
nota; 

een, over wijziging Omroepbijdra-
gen; 

een, van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
over evaluatie S.N.S.. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van het gemeentebestuur van 

Meeden, over korting op de sociale 
uitkeringen; 

een, van F. M. van der Moosdijk, 
over korting op de sociale uitkeringen; 

een, van A. J. Vink, over mens en 
onmens; 
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het jaarverslag 1983 van Pudoc 
Wageningen; 

een, van de indicatiecommissie 
opneming bejaardenoorden Tilburg, 
ten geleide van het jaarverslag 1983; 

een, van het gemeentebestuur van 
Almelo, over beslag op uitkeringen; 

een, van Gijsbertien Hoogendoorn, 
over de hoge gasprijs; 

een, van het wijkopbouwcentrum 
Vondeipa rk-Concertgebouwbuurt, 
over de stopzetting van de subsidie 
aan de Centrumpartij; 

een, van H. van de Berg, over de 
verkeersveiligheid van fietsers en 
voetgangers; 

een, van de voorlopige nationale 
havenraad, t.g.v. het jaarverslag 1983; 

een, van een bewonerscommissie 
uit Rotterdam, t.g.v. een schrijven van 
'De Carnisse Grienden' over het 
woningbouwplan Hilswindestraat; 

een, van het CNV Hoekse Waard, 
over het 1-julipakket; 

een, van G. Nout, over de bezuini-
gingen; 

een, van A. B. Dull tot Backenhagen, 
over heterofilie; 

een, van de Raad voor het midden-
en kleinbedrijf, over wetsontwerp 
18262; 

een, van de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties RCO, over 
de Wet tot verlenging van de werkings-
duur van de Tijdelijke Wet Arbeids-
voorwaarden collectieve sector; 

een, van FOBID, over informatiever-
zorging en bibliotheekwezen; 

een, van het interkerkelijk vredesbe-
raad, over de kernbewapening; 

twee, van het Komitee Kruisraketten 
Nee!, over de plaatsing van kruisraket-
ten; 

een, van het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage, over het aandeel van 
lagere overheden in ombuigingstaak-
stellingen; 

een, van G. G. de Kruijf, t.g.v. 'In de 
waag' inzake de NAVO; 

een, van de juristenvereniging Pro 
Vita, over de Wet afbreking zwanger-
schap; 

het jaarverslag 1983 van het Rijks 
Computercentrum; 

het RMNO-advies over het in het 
IWACO-rapport voorgestelde onder-
zoek - Verzuring door atmosferische 
depositie. 

Deze stukken e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. 
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