
35ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 140 leden, te 
weten: 

Aarts, Alders, Andela-Baur, Van 
Baars, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, J. P. de Boer, De 
Boois, Borgman, Braams, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Couprie, 
Dales, G. C. van Dam, Dees, Van Dijk, 
Dijkman, Dijkstal, Van Dis, Dolman, 
Duinker, Engwirda, Van Erp, Van Es, 
Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Franssen, 
Frinking, Gardeniers-Berendsen, 
Gerritse, De Grave, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van Heemskerck 
Pillis-Duvekot, Van der Heijden, Van 
der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermes, Hermsen, Hummel, 
Van lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Joekes, Jorritsma-Lebbink, Kamp, 
Keja, Van Kemenade, Knol, Kombrink, 
Konings, Van der Kooij, De Korte, 
Korthals, Kraaijeveld-Wouters, 
Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Lambers-Hacquebard, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van 
der Linden, Linschoten, Van der 
Louw, Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Van der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Patijn, Poppe, De 
Pree, Rempt-Halmmans de Jongh, 
Van Rey, Rienks, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schart-
man, Schreuders, Schutte, Van der 
Spek, Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Tazelaar, Terpstra, Van Thijn, Tous-
saint, Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, 
Ter Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Van 
der Vlies, Van Vli jmen, Voorhoeve, B. 
de Vries, K. G. de Vries, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Weijers, Weisglas, 
Wessel-Tuinstra, Wiebenga, Willems, 
Wolters, Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Deetman, Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, 
Ruding, Ministervan Financiën, De 
Koning, Minister van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid, Koning, Staatsse-
cretaris van Financiën, De Graaf, 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Van der Reijden, 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

de brief van de Ministers van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
van Financiën en van Economische 
Zaken over de koopkrachtontwikke-
ling in 1983(17 666, nr. 4); 

de wetsontwerpen: 
Nadere wijziging van de Algemene 

Kinderbijslagwet (gedeeltelijk 
achterwege laten van de herziening 
van de kinderbijslagbedragen per 
1 januari 1983) (17467); 

Nadere wijziging van een aantal 
sociale verzekeringswetten, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en de Wet 
op de Loonbelasting 1964 (afschaffing 
minimumdagloon WAO en herziening 
minimumdagloonbepalingen in de 
WW en de WWV) (17 647); 

Wijziging van de Wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (Beëindiging 
vereveningstoeslagen) (17 674); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (nadere regeling van de 
samenloop van uitkering met inkom-
sten uit arbeid) (17675); 

Wijziging van de wet van 4 juni 
1981, Stb. 350 (vaststelling en 
verdeling van de premie voor de 
werkloosheidsverzekering) (17 676); 

Beperking van de herziening van 
het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 
1 januari 1983 (17 677); 

de verslagen van mondeling 
overleg over het Besluit landelijke 
normering Bijstandswet (17 600 XVI, 
nr. 15 en 17 600-XV, nr. 15); 

Ingekomen stukken 
Koopkrachtbeeld voor 1983 

Dinsdag 21 december 1982 

Aanvang 10.17 uur 

het verslag van een mondeling 
overleg over de Tijdelijke Wet 
arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector (17 636, nr. 2); 

en van de daarbij voorgestelde 
moties. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In deze derde termijn wil ik 
slechts een drietal korte opmerkingen 
maken. Ik heb begrepen dat de heer 
Den Uyl straks het kerstverhaal zal 
houden, daarin kan hij altijd zo 
roerend zijn. 

De Ministers van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en van Financiën 
stonden stil bij de rendementspositie 
van het bedrijfsleven, die heel slecht 
is. Is het kabinet zich er wel van 
bewust, dat de werkgeverspremies in 
1983, vooral op ondernemingsniveau, 
toch niet blijken te worden gestabili-
seerd? Dat is wèl een doelstelling van 
het kabinet. Dat blijkt zeker niet het 
geval te zijn voor de dragers van een 
eigen risico, die, door de WAO-f ranchi-
se en de gemiddelde ziektewetpremie 
voor de overige sectoren, zeker 
ongeveer 1 % hoger uitkomen. Wat 
kan hieraan op macro- en microniveau 
worden gedaan? 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal niet overgaan 
tot aanwijzing van de niet-trendvolgers 
in de collectieve sector, in het kader 
van de tijdelijke wet. Ik ben daar blij 
mee. Het is onze interpretatie dat zij 
zich hebben te richten op het bedrijfs-
leven, ook waar prijscompensatie 
wordt ingeleverd voor de rendemen-
ten, dus in hun geval voor schatkist of 
sociale fondsen. 

Wij doen daarbij net als de Minister 
op de betrokken groepen het beroep 
om voorts in het oog te houden dat zij 
uit de collectieve middelen worden 
betaald en dat die middelen geen 
uitbreiding meer mogen ondergaan. 
Aanwijzing zal geschieden, zo heeft 
de Minister terecht gezegd, wanneer 
de meer structurele wet 16 505 is 
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De heer De Korte (VVD) 

aangenomen. Naar wi j hopen zal dat 
nog voor het eind van het volgende 
jaar kunnen gebeuren. 

Mijn derde opmerking heeft 
betrekking op de belastingmaatregel 
voor de tweeverdieners. In mijn 
eerdere bijdragen heb ik onze proble-
men op vier terreinen toegespitst. Ter 
ondervanging van die vier problemen, 
geven wi j het kabinet graag het 
volgende in overweging. 

In de eerste plaats zouden wij graag 
zien dat de ingangsdatum van de 
maatregel iets later komt te liggen, bij 
voorbeeld per 1 jul i . 

In de tweede plaats kan daarmee 
ti jd gewonnen worden om de integrale 
rolwisseling waar mogelijk tegelijker-
tijd te doen ingaan. Voor detoezegging 
op het punt van de integrale rolwisse-
ling zijn wi j de Staatssecretaris zeer 
erkentelijk. Het is inderdaad een 
bijdrage aan het emancipatiebeleid. 

In de derde plaats wordt t i jd 
gewonnen om ook de ongehuwd 
samenwonenden boven de 35 jaar 
waar mogelijk tegelijkertijd onder de 
maatregel te brengen. Zo wordt het: 
gelijke monniken en gelijke nonnen, 
gelijke kappen. In de vierde plaats zou 
de voetovergang voor het eerste 
inkomen geleidelijker kunnen geschie-
den, door bij overschrijding van het 
nieuwe drempelbedrag voor het 
tweede inkomen de voet over te 
hevelen. Dit voorkomt discontinuïteit, 
zowel bij de belastingbetaling als bij 
de dienstverlening. 

Een 'positieve grondhouding' ter 
zake zou onze bezwaren zeer aanzien-
lijk kunnen wegnemen, misschien 
zelfs wel helemaal. Dat brengt de 
maatregel bovendien in de lijn met 
het structurele emancipatiebeleid uit 
de Nota 'Op Weg'. De belangrijkste 
voorwaarde daarvoor is reeds door de 
Staatssecretaris vervuld, namelijk 
door zijn toezegging over de integrale 
rolverwisseling. Wij zien het antwoord 
van het kabinet met heel veel belang-
stelling en vertrouwen tegemoet. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Korte heeft 
in eerste termijn een 'stormloop' 
ondernomen op een onderdeel dat 
nog geen 5% van het totale pakket 
van enkele miljarden omvat. Daarvoor 
zijn de schijnwerpers nogal gericht op 
dat onderdeel. Dat onderdeel heeft te 
maken met de voornemens van de 
Regering inzake de tweeverdieners. 

Het leek er nog even op, dat de 
VVD-fractie zich uitgesproken tegen 
die voornemens zou verklaren, 
waardoor de positie die de Partij van 
de Arbeid in het debat daarover zou 
innemen van doorslaggevend belang 
zou worden. Nogmaals, het gaat 
hierbij om een onderdeel van het 
pakket dat veel verdergaande ingrepen 
op de inkomens inhoudt dan het .iu 
aan de orde zijnde voorstel. Nu ae 
schijnwerpers hierop zijn gericht en 
nu de Partij van de Arbeid zo nadruk-

kelijk om een oordeel is gevraagd, is 
het van belang om heel duidelijk te 
maken vanuit welke criteria de Partij 
van de Arbeid het voorstel van de 
Regering ter zake zal beoordelen. 

Wij hebben al gezegd dat wij de 
maatregel op zijn eigen merites zullen 
beschouwen en dus vanuit de eigen 
criteria zullen beoordelen. Dat doen 
wij natuurlijk in samenhang met het 
totale inkomensbeleid dat het kabinet 
van plan is te voeren. Partiële recht-
vaardigheid, het hier en daar toepas-
sen van rechtvaardigheid, is natuurlijk 
niet de bedoeling. Men zal de maatre-
gel moeten beoordelen in samenhang 
met het totale inkomensbeleid. Als 
men dan naar de concrete voorstellen 
van de Regering kijkt, rijzen er nog 
veel vragen die samenhangen met de 
cijfervoorbeelden die wij van het 
kabinet hebben gekregen. 

In veel gevallen gaat het hierbij om 
echtgenoten met een zeer beperkt 
extra inkomen. Er kunnen zich dan 
heel vervelende effecten voordoen, 
die kunnen worden voorkomen door 
het bedrag verder op te hogen. 
Wellicht kan daarin ook een staffeling 
worden aangebracht. Dat alles zou 
zelfs binnen het voorstel van het 
kabinet budgettair neutraal kunnen, 
door ervoor te zorgen dat de afstand 
tussen tariefgroep 2 en tariefgroep 3 
op het huidige niveau blijft. Wellicht 
kan de Staatssecretaris hierop een 
antwoord geven. 

Om onze positie in het debat over 
dit onderdeeltje van het totale pakket 
heel duidelijk te markeren, heb ik de 
eer om aan de Kamer een motie voor 
te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wöltgens 
en Ter Veld wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening, dat zo snel mogelijk een 
belastingherziening behoort te 
worden uitgevoerd, die ertoe leidt dat 
gehuwde vrouwen op een zelfstandige 
niet-discriminerende wijze in de 
aanslagregeling worden betrokken; 

van oordeel, dat dit uitgangspunt niet 
behoeft uit te sluiten, dat in de heffing 
rekening wordt gehouden met het 
inkomen dat partners in een huishou-
den gemeenschappelijk uit arbeid 
verdienen; 

tevens van oordeel, dat bij de realise-
ring van dit inkomenselement ertegen 
gewaakt moet worden, dat met name 
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Voorzitter 

voor de laagste inkomens een 
drempel voor toetreding tot de 
arbeidsmarkt wordt opgeworpen; 

van oordeel, dat op een definitieve 
belastingherziening vooruitgelopen 
kan worden, mits deze stap bijdraagt 
aan het wegnemen van discriminatie 
en voldoende rekening houdt met het 
belang van toetreding tot de arbeids-
markt door vrouwen en mits deze de 
laagste inkomens ontziet; 

nodigt de Regering uit, op korte 
termijn met een nader standpunt ten 
aanzien van het vraagstuk van 
individualisering en draagkracht te 
komen, zodat de behandeling van de 
nota Op Weg spoedig kan worden 
afgerond; 

nodigt de Regering uit, eventuele 
voorstellen die bedoeld zijn als eerste 
aanzet tot oplossing van dit vraagstuk 
te toetsen aan de hierboven genoemde 
voorwaarden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 14(17666). 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Naar aanleiding van het 
wetsontwerp Nadere Wijziging van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
en de Wet op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering maak ik nog een 
enkele opmerking over de werknemers 
in WSW-verband. Ik dank de Staatsse-
cretaris voor zijn bereidheid om het 
merendeel van de maatregelen met 
betrekking tot de WSW-werknemers 
in eerste instantie met de Kamer te 
bespreken in een mondeling overleg 
en pas daarna verder te zien. 

Ik heb nog wat problemen met de 
opmerkingen over het mutatiebeleid. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag met betrekking tot de 
anti-cumulatiewetgeving wordt door 
de Regering opgemerkt dat er geen 
reden is om de WSW-werknemers ter 
zake gunstiger te behandelen dan de 
werknemers in het bedrijfsleven. 

Ik heb al geconstateerd dat wij het 
daarmee van harte eens zijn, maar ik 
heb er ook opgewezen dat dit voor 
ons betekent dat er geen reden is om 
hen ongunstig te behandelen. Het 
mutatiebeleid, zoals dat eind juli in 
gang is gezet, is naar ons oordeel op 
deze wijze daarmee toch in strijd. 
Daarom wil ik een motie aan de 
Kamer voorleggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ter Veld 
en Knol wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat er geen redenen 
zijn de WSW-werknemers gunstiger te 
behandelen dan de werknemers in het 
bedrijfsleven; 

van oordeel, dat een ongunstigere 
behandeling dan ook niet dient plaats 
te vinden; 

constaterende, dat het door de 
Regering genomen besluit d.d. 16 juli 
1982, de WSW-werknemers geen 
2,45% prijscompensatie toe te kennen 
doch 1,45% strijdig is met een gelijke 
behandeling van de WSW-werknemers 
en de werknemers in het bedrijfsleven; 

verzoekt de Regering, haar op 16 juli 
1982 genomen besluit te herzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 15(17 666). 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Gelet op uw efficiënte 
aanpak leek het mij gewenst om nu 
onze houding ten aanzien van onze 
motie op stuk nummer 17 636 nummer 
3, kenbaar te maken. In verband met 
het antwoord van de Minister en in 
aansluiting op de interpretatie van de 
VVD-woordvoerder de heer De Korte 
verzoek ik u deze motie van agenda af 
te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Buurmeijer stel ik voor, zijn 
motie (17 636, nr. 3) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De opstelling van het 
kabinet en van de regeringspartijen in 
dit debat over de inkomensbrief van 
de Regering en een aantal wetsontwer-
pen op sociaal terrein heeft naar 
buiten weinig verbazing gewekt. Dit 
is, evenals de totstandkoming van dit 
kabinet, een bekeken zaak, waarvan 
de afloop voorspelbaar is. 

Bij mijn fractie heeft de opstelling 
van het kabinet en de regeringspartijen 
echter ernstige ongerustheid doen 

ontstaan en daar wens ik uiting aan te 
geven. Vier weken geleden heeft deze 
Kamer gedebatteerd over de rege-
ringsverklaring. Ik heb toen gezegd 
dat er tussen het kabinet en ons geen 
verschil van mening is over de 
noodzaak van ombuigingen, over de 
versterking van de marktsector en 
over een lang volgehouden beperking 
van arbeidskosten. 

Echter, de omvang van de bezuini-
gingen, waarvoor in het regeerakkoord 
gekozen is, zal bij het ontbreken van 
een stimuleringsbeleid onverbiddelijk 
leiden tot een verdere teruggang van 
de binnenlandse bestedingen. Dat 
noemde ik een uitzichtloze weg, 
vooral waar het gaat om het niet 
verder doen oplopen van het financie-
ringstekort. Een verdere teruggang 
van de binnenlandse bestedingen en 
van de afzet zal de investeringen 
ontmoedigen en zal leiden tot de 
zozeer te vrezen neerwaartse spiraal. 

Ik heb in het licht van het bemoedi-
gende stichtingsakkoord het kabinet 
daarom dringend gevraagd, de 
uitgangspunten van zijn beleid te 
willen heroverwegen. Sindsdien heeft 
de Kamer van het kabinet een groot 
aantal wetsontwerpen ontvangen, 
welke met uitzondering van het juiste 
voorstel tot opschorting van c.a.o.-be-
palingen alle gemeen hebben, dat zij 
zullen leiden tot een verdere inkrim-
ping van bestedingen. De bezuinigin-
gen van 3,4 mld., gevoegd bij de 
rigoureuze verhoging van werknemers-
premies, leiden tot een koopkracht-
verlies, dat gemiddeld zeker op 4% 
moet worden gesteld bij een optimale 
ruil van loonaanspraken als beoogd in 
het stichtingsakkoord. 

De internationale vooruitzichten zijn 
slecht. In deze omstandigheden zou 
een consumptiedaling van 4%, die 
om en nabij het gevolg zal zijn van de 
voorziene koopkrachtdaling, moeten 
worden gecompenseerd met een 
investeringsstijging van rond 15%, wi l 
jr geen verdere binnenlandse vraag-
uitval optreden. Daar ontstaat een gat. 
Van een opvoering van de overheids-
investeringen, met name in de bouw, 
is geen sprake. Het omgekeerde is het 
geval. Daar tekent zich het scherpe 
onderscheid met bij voorbeeld het 
scenario-Van Kemenade af. Daar komt 
nog iets bij. 

Door de sterke koopkrachtdaling, 
voorzien in de aanhangige wetsont-
werpen, komt het stichtingsakkoord 
onder zware druk te staan. De Regering 
beklemtoont telkens weer de eigen 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners. Dat is - geen misverstand 
daarover - ook voor ons een groot 
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Den Uyl 

goed, maar het belet ons niet, uit te 
spreken dat wij de opstelling van een 
enkele vakbond, die de beoogde 
omruil van loon voor werk inperkt, 
betreuren, zoals wi j ook de houding 
van bij voorbeeld Shell en van de 
werkgevers in het bankbedrijf, waar 
zij de uitbetaling van de prijscompen-
satie aanbieden, beschouwen als een 
ondermijning van het stichtingsak-
koord. Waarom zwijgt het kabinet 
daarover? 

Wij vinden het onbegrijpelijk, dat 
het kabinet berust in een inkomensont-
wikkeling voor 1983, waarbij in het 
gunstigste geval de minima nog iets 
meer of ten minste evenveel inleveren 
als vier keer modaal. Ik verwijt de 
fractie van het CDA, dat zij vier weken 
terug bij het debat over de regerings-
verklaring een verdere vermindering 
van de inflatiecorrectie wel bespreek-
baar achtte, maar nu berust in een 
inflatiecorrectie, die in 1983 duidelijk 
een overcompensatie zal betekenen 
ten opzichte van de alsdan te verwach-
ten prijsstijging. 

Ondanks de kleine verbetering die 
het kabinet heeft voorgesteld, blijft de 
lastenverdeling in 1983 met de 
kabinetsvoorstellen naar ons oordeel 
onredelijk en onrechtvaardig. Het 
kabinet wijst ook hier telkens weer 
naar de eigen verantwoordelijkheid 
van werkgevers en werknemers, maar 
het is het kabinet zelf, dat door een 
verlaging van de belastingdruk en een 
scherpe verhoging van de werknemers-
premies de lastenverdeling onrecht-
vaardig maakt. 

Nederland zal in de Europese 
Gemeenschap het land zijn met het 
hoogste percentage van financiering 
der sociale verzekeringen door middel 
van premiebetalingen, zo stelt de 
Raad van State in een advies vast op 
een wetsontwerp dat wij nog niet 
hebben behandeld. Het kabinet - daar 
komt het op neer - saneert de begro-
ting dientengevolge vooral ten koste 
van lagere en middeninkomens. 

Het kabinet stelt in zijn brief dat een 
voorziening voor de echte minima 
moet worden gefinancierd uit een 
zwaardere belasting van de zogenaam-
de tweeverdieners. Zoals de heer 
Wöltgens al heeft opgemerkt, vinden 
wij dit gelegde verband stuitend, alsof 
de voorziening voor de echte minima 
vooral een zaak zou zijn van deze 
groep. Het is ons aller verantwoorde-
lijkheid. 

Wi j handhaven onze principiële 
bereidheid om aan het draagkracht-
element ten opzichte van huishoudens 
met meer verdieners, mits dit billijk 

De heer Den Uyl (PvdA) 

wordt uitgewerkt, zoals aangegeven 
in de motie -Wöltgens, mee te 
werken. Wij vluchten ook niet weg 
voor deze verantwoordeli jkheid als 
het gaat om een voorstel van een 
CDA-VVD-kabinet, hoezeer de heer De 
Korte ook heeft aangetoond zich te 
generen voor dit voorstel van een 
kabinet met Van Aardenne, Koning en 
mevrouw Kappeyne van de Coppello. 
Wij vluchten niet weg. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb 
daarover al mijn eigen opmerkingen 
gemaakt. Ik vind het zeer frappant dat 
de heer Den Uyl zoveel tranen plengt 
over de middengroepen. In geen 
enkele projectie gaan de middengroe-
pen er namelijk zo op achteruit als in 
die van de PvdA. 

De heer Den Uyl (PvdA): In onze 
projectie gaan de mensen met 
viermaal modaal er meer op achteruit, 
terwij l zij in uw voorstel worden 
gesauveerd. 

De heer De Korte (VVD): Ik spreek 
over de middengroepen, een zeer 
aanzienlijke groep. 

De heer Den Uyl (PvdA): U antwoordt 
niet op mijn tegenwerping. 

De heer De Korte (VVD): De midden-
groepen hebben in het verleden 
buitengewoon veel te dragen gehad. 
U plengt uw tranen over het verkeerde 
onderwerp. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik houd er 
niet van, tranen te plengen met de 
heer De Korte. 

Mocht de Kamer onze voorstellen 
om de inflatiecorrectie tot 50% te 
beperken verwerpen, dan zal mijn 
fractie elk nader voorstel, ook de 
daardoor geschapen situatie, in haar 
afwegingen betrekken. 

De Regering heeft ons voorstel om 
voor 1 juli aanstaande voorstel-
len te doen die ertoe leiden, dat de 
parallelle inkomensontwikkeling 
alsnog wordt gewaarborgd afgewezen. 
Het is niet haar verantwoordeli jkheid, 
zegt de Regering. Daar scheiden 
inderdaad onze wegen. De parallelle 
inkomensontwikkeling, neergelegd in 
de WAM en de Wet op het minimum-
loon, is echter niet in de eerste plaats 
een zaak van economische mogelijk-
heden. 

Het gaat om een keuze, binnen 
beperkte economische mogelijkheden, 
voor een gelijke behandeling van 
werkenden en werklozen. Dat vraagt 
een politieke, zo men wil een ethische 
keuze. Het kabinet en de regeringsfrac-
ties doen daarin - wi j kunnen het na 
de debatten van afgelopen week niet 
anders zien - de verkeerde keuze. 

Veel in wat ons is voorgelegd stemt 
ons bitter maar wi j erkennen ook dat 
aan ingrepen niet valt te ontkomen. 
Dat zal ook uit ons stemgedrag 
blijken. Voor ons heeft werk prioriteit 
boven inkomen. Wij vergen dan ook 
dat het kabinet concrete maatregelen 
neemt, bij voorbeeld op verder 
inzakken van de bouw, die verontrus-
tende, zelfs alarmerende vormen 
aanneemt te voorkomen, om de 
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230.000 jongeren beneden 25 jaar die 
nu werkloos zijn concrete kansen te 
bieden om hun vervreemding van 
werk en samenleving tegen te gaan. 

Het kabinet voert een ontoelaatbaar 
eenzijdig bezuinigingsbeleid. Concrete 
pogingen die wij hebben ondernomen 
om bezuinigingsingrepen meer 
draaglijk en aanvaardbaar te maken 
zijn door het kabinet en de regerings-
partijen slecht beloond. Er is natuurlijk 
de temporisering van de afschaffing 
van de vereveningstoeslagen. Die 
juichen wij toe. Zij heeft echter de 
smaak van het traditionele wisselgeld, 
terwijl er kennelijk geen ruimte was of 
is voor redelijke tegemoetkoming aan 
verlangens van de oppositie voor 
onze plannen ter verbetering van het 
inkomensbeeld dan wel voorstellen 
ter verzachting van de pijn van de 
maatregelen aan de onderkant omdat 
- ik zeg het met spijt - ook het CDA in 
alle gevallen waarin wi j dekking 
aandroegen via beperking van de 
daling van de belastingdruk die 
suggesties minder aanvaardbaar 
vond dan de gevolgen die nu optreden 
voor de lagere inkomensgroepen. 

Wij zullen van onze kant redelijkheid 
blijven betrachten. Het kabinet moet 
zich er echter van bewust zijn dat het 
met de onredelijke lastenverdeling, 
waarvoor het kiest, en met het 
ontbreken van een gecoördineerd 
werkgelegenheidsbeleid explosief 
materiaal opslaat in de samenleving. 
Minister De Koning heeft gisteravond 
het stichtingsakkoord genoemd als 
een bewijs dat er in de samenleving 
bereidheid is om offers te brengen. 
Die bereidheid is er zeker. 

Wat gebeurt er echter als de onwil 
van partijen optreedt - daarvan zijn 
tekenen, zeker aan werkgeverskant -
omdat herverdeling van werk en 
arbeidstijdverkorting als van geringe, 
om niet te zeggen, van verdwijnende 
betekenis wordt gekwalificeerd? Wat 
gebeurt er als er van het stichtingsak-
koord geen concrete resultaten voor 
de werkgelegenheid zichtbaar wor-
den? Over die situatie heeft het 
kabinet alles in het vage gelaten. Hier 
komt het echter echt op aan. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de heer Den Uyl nu 
echt van te voren met een loonmaat-
regel dreigen om als het ware de 
partners te brengen tot hetgeen hij 
per se wil? Denkt hij dat dit de beste 
manier is? 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp dat, als het gaat 
om een planmatig meerjarenbeleid, 

waarin de inruil voor werk en inkomen 
concreet zichtbaar wordt gemaakt, de 
heer De Korte blijkbaar niet anders 
kan dan aan een loonmaatregel 
denken. Dit zal wel verband houden 
met de evolutie van zijn filosofie. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat bedoel ik helemaal 
niet. Ik wil namelijk helemaal geen 
maatregelen als stok achter de deur. 
Ik vind dit juist in het hedendaagse 
bestek onverstandig. De heer Den Uyl 
spreidt nu wantrouwen ten toon en hij 
zegt bij voorbaat dat hij een grote 
dikke stok achter de deur heeft. Ik 
noem dit dreigen met een loonmaat-
regel. 

De heer Den Uyl (PvdA): De heer De 
Korte begrijpt er bitter weinig van. Ik 
bedoel niet die dikke stok achter de 
deur. Volgens mij moet er geen 
passieve instelling zijn, maar een 
concrete verplichtende medewerking 
van het kabinet aan het stichtingsak-
koord. Het akkoord moet draagbaar 
en uitvoerbaar worden gemaakt door 
een andere verdeling van de lasten -
want die drukken nu te zwaar op 
lagere inkomens en daardoor is de 
ruimte voor uitvoering van het 
stichtingsakkoord te benepen gemaakt 
- en door concretisering van het 
werkgelegenheidsbeleid, waardoor de 
werknemers aan wie gevraagd wordt 
loonaanspraken in te leveren, ook zien 
waarvoor zij dat doen. Dit is niet 
nieuw; dit is voortdurend ons consis-
tente beleid geweest. Ik kan nauwelijks 
zeggen dat het mij verrast dat dit 
kennelijk nog niet tot de heer De Korte 
is doorgedrongen. 

Een reeks verdere lastenverzwarin-
gen staat nog op de agenda, nu en na 
de Kerst. Wij vinden dat de beker 
bijna tot aan de rand gevuld is. Ik 
denk hierbij aan de te nemen besluiten 
over de trendmatige huurverhoging. 
Wij zullen tegen de achtergrond van 
de regeringsvoorstellen de besluiten 
van Regering en Kamer, betreffende 
de grote woonlasten, de huurverho-
ging en wat daarmee verband houdt, 
beoordelen. Elke dag krijgt de crisis 
meer de trekken van die van de jaren 
'30. 

Wij hebben elk concreet initiatief 
om hetzij op Europees, hetzij op 
internationaal niveau daaraan iets te 
veranderen tot dusver pijnlijk gemist. 
Ik erken dat de tijd ook kort was. Het 
lijkt er echter op alsof ook voor dit 
kabinet Tinbergen en Witteveen 
roependen in de woestijn zijn. Mijn 
fractie zal niet afwachten wat het 
kabinet aan de orde stelt voor het 
concrete werkgelegenheidsbeleid. Wij 

zullen de komende maanden elke 
gelegenheid, elke begrotingsbehande-
ling aangrijpen om dat aan de orde te 
stellen. Wat het kabinet met de 
inkomens doet, vinden wij niet eerlijk. 
Wat het kabinet op het punt van de 
werkgelegenheid doet, vinden wij 
ontoereikend. Het kabinetsbeleid in 
onze richting ombuigen, zou wel eens 
de belangrijkste ombuiging voor de 
komende maanden kunnen zijn. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Na het optreden van de 
heer Den Uyl in de show van Seth 
Gaaikema, was ik al enigszins voorbe-
reid op de ernstige ongerustheid ten 
aanzien van het inkomensbeleid, die hij 
hier vandaag zou demonstreren. Ik 
heb daar, vanuit zijn positie, wel 
begrip voor. Toch is die ernstige 
ongerustheid naar mijn mening niet 
terecht, vooral wanneer wi j bereid zijn 
alle feiten nog een rustig en eerlijk op 
een rijtje te zetten. Wat zijn die feiten? 

Het eerste feit is dat er in 1983 wel 
degelijk een substantieel bedrag 
wordt besteed om de inkomens van 
de mensen, werknemers en zelfstan-
digen, die alleen van een minimumin-
komen moeten leven, zoveel mogelijk 
te ontzien. Het gaat om f225 mil joen, 
goed voor 3% koopkracht. 

Het tweede feit is dat het ontzettend 
moeilijk is om daarnaast ruimte vrij te 
maken om de koopkracht van alle 
andere minima en uitkeringstrekkers 
te ontzien. Dat kost veel geld. Een 
koopkrachtverbetering van 1 % voor 
alle minima en uitkeringstrekkers 
kost, zoals uit de voorstellen van de 
Regering is gebleken, f600 miljoen en 
dan heeft men nog gekozen voor de 
goedkoopste variant. Waar moet dat 
geld vandaan gehaald worden? Kan 
het bij de hogere inkomens vandaan 
komen? 

De heer Den Uyl weet net zo goed 
als ik dat dit niet het geval is. Zelfs 
wanneer men die inflatiecorrectie 
vanaf een inkomen van f70.000 op nul 
zet, levert dat, wanneer ik goed ben 
ingelicht, nauwelijks f 50 miljoen op. 
Ik geef een andere voorbeeld. Wanneer 
wi j de premiegrenzen voor de sociale 
zekerheid met f10.000 verhogen, dus 
van circa f60.000 naar circa f70.000, is 
de groep mensen die men bereikt, al 
zo klein, dat de opbrengst maar net 
toereikend is om de premies over de 
gehele linie met 0 ,1% te verlagen. 

Men zou, om bij deze groepen f600 
miljoen te vinden, een gigantische 
verzwaring van de belasting- en 
premiedruk tot stand moeten brengen. 
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Zo'n operatie roept echter zulke 
enorme negatieve gevolgen op dat 
geen verstandig mens eraan zal 
beginnen, zulks nog afgezien van het 
feit dat men het maar één keer kan 
doen en dan nooit meer. Dat is 
natuurlijk geen reden - het kan ook 
geen reden zijn - om de belasting 
druk op de hoogste inkomens onge-
moeid te laten. 

De nu getroffen belastingmaatregelen 
hebben voor de hoogste inkomens-
groepen dan ook hetzelfde effect als 
een zeer drastische beperking van de 
inflatiecorrectie zou hebben gehad, 
dat weten wi j allemaal in dit huis. 
Substantiële bedragen om de koop-
kracht van de laagste inkomens te 
ontzien zijn - dat is een onvermijdeli jke 
conclusie - helaas alleen nog maar te 
halen bij de grote groep van inkomen-
strekkers die tussen één en twee keer 
modaal zitten. 

Het is dan ook niet verrassend dat 
in het alternatieve plan, door de PvdA 
hier op tafel gelegd, juist die groep 
van inkomenstrekkers nog verder 
achteruit gaat dan in de voorstellen 
van de Regering ter zake. Tegelijkertijd 
heeft dat zeer grote bezwaren. In dit 
huis is reeds verschillende keren 
gesproken over de betrekkelijkheid 
van inkomensplaatjes. Er bestaat 
geen enkele zekerheid meer dat de 
groep van inkomenstrekkers tussen 
modaal en twee keer modaal sterker 
is dan de groep mensen, die, naast 
een minimuminkomen, wellicht nog 
van allerlei andere inkomsten profi-
teert. 

Een derde feit is, dat een extra 
verhoging van het minimumloon met 
de bedoeling om de koopkracht van 
de laagste inkomens extra te ontzien, 
ook averechtse effecten heeft en met 
name de kansen op herstel van winst 
en werkgelegenheid in het bedrijfsle-
ven ongunstig beïnvloed. De reacties 
van de werkgevers op de verhoging 
met 1 % van het minimumloon 
spreken in dit verband duidelijke taal. 
Even duidelijk is overigens de heer 
Piet Vos, de econoom van de lndus-
triebond FNV, die in een preadvies 
voor de Vereniging voor de Staathuis-
houdkunde ook stelt, dat verhogingen 
van het minimumloon uiteindelijk het 
meest in strijd zijn met de belangen 
van de betrokkenen zelf. 

Wat heb je aan een wat hoger loon 
als je bedrijf daardoor nog eerder 
kapot gaat? Dat is in het Nederland 
van vandaag geen demagogie, maar 
helaas harde realiteit, dus ook voor de 
fractie van het CDA, die nadrukkelijk 
kiest voor werk boven inkomen. Dat is 

een belangrijk motief voor haar om 
uiterst terughoudend te zijn met 
voorstellen tot verdere verhoging van 
het minimumloon. 

De heer Wöltgens (PvdA): Is het niet 
de heer De Vries geweest, die in een 
amendement, te zamen met de heer 
De Korte in juni in het vooruitzicht 
heeft gesteld dat per 1 januari 1983 
het minimumloon alsnog met 1,84% 
zou stijgen? 

De heer De Vries (CDA): Het is juist 
dat in een amendement van de heer 
De Korte en mij de mogelijkheid is 
geopend om alsnog op 1 januari 1983 
de 'uitschuif' van 1,8% van het 
minimumloon te realiseren. Dat is een 
maatregel geweest die wi j voor het 
zomerreces in dit Huis hebben 
besproken. De mogelijkheid is ook 
toen al uitdrukkelijk afhankelijk 
gesteld van de vraag, of daarvoor 
alternatieve dekking kon worden 
gevonden. 

Daarbij komt, dat daarna de econo-
mische situatie weer zodanig is 
verslechterd dat men, wanneer men 
nu opnieuw voor die beslissing wordt 
gesteld, zich terdege moet afvragen, 
of het bedrijfsleven daarmee inder-
daad een dienst wordt bewezen, dus 
als die volledige verhoging van 1,8% 
alsnog wordt doorgevoerd. Gelet op 
de reacties gedurende de afgelopen 
weken van de werkgeversorganisaties, 
is het volstrekt duidelijk dat men van 
een forse verhoging van hetmin imum-
loon onder de huidige omstandighe-
den bijzonder negatieve effecten 
verwacht. 

Daarbij moet natuurlijk ook het 
gegeven worden betrokken, dat, 
wanneer, zoals wi j allemaal hopen, de 
prijscompensatie per 31 december 
voor een belangrijk deel wordt 
besteed aan vormen van herverdeling 
van arbeid, het min imumloon wel 
wordt verhoogd en niet de lonen 
daarboven, er opnieuw een in elkaar 
drukkend effect ontstaat wat de 
inkomensverhoudingen betreft tussen 
minimum en modaal. Zelfs de Partij 
van de Arbeid heeft in het verleden bij 
herhaling gezegd, dat die inkomens-
verhoudingen niet verder in elkaar 
gedrukt moeten worden. 

De heer Wöltgens (PvdA): Zoals uit de 
statistieken van het CBS blijkt, zijn die 
ook niet in elkaar gedrukt. 

De heer De Vries (CDA): Het hangt 
ervan af over welke periode dat wordt 
bekeken. Over een wat langere 
periode ziet men wel degelijk, dat de 
inkomensverhoudingen op netto-basis 
tussen minimum en modaal in dit 
land nogal drastisch zijn teruggelopen. 

Daarvan heb ik zelf ook de nodige 
statistieken bekeken, mijnheer 
Wöltgens. De desbetreffende statistie-
ken over het laatste decennium wil ik 
graag met de heer Wöltgens naast 
elkaar leggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een vierde 
feit is, dat wij ook uiterstterughoudend 
moeten zijn met maatregelen die de 
belasting- en premiedruk in dit land 
nog verder opvoeren. Ook dat weet 
de heer Den Uyl. Het was niet voor 
niets dat ook de Partij van de Arbeid 
bereid was, in het kader van een 
regeerakkoord afspraken te maken 
over het niet verder opvoeren van de 
belasting- en premiedruk. Niettemin 
leidt het pakket maatregelen dat de 
Regering ons heeft voorgelegd 
opnieuw tot een verzwaring van die 
druk met ongeveer 0,25%. Wi j zien 
dat als een bezwaar en hopen dat dit 
volgend jaar ongedaan kan worden 
gemaakt. 

Als ik al deze feiten overzie, kan ik 
niet anders dan tot de conclusie 
komen dat de marges om tot een 
bijstelling van het beleid te komen, 
uiterst smal waren. Niettemin heeft 
met name de CDA-fractie op een 
dergelijke bijstelling aangedrongen. 
Het stemt ons nog steeds tot voldoe-
ning dat de Regering heeft gepoogd 
binnen die smalle marges van 
hetgeen verantwoord was, ons 
tegemoet te komen. Ook de heer Den 
Uyl kent die smalle marges. Het is 
begrijpelijk dat hij daarvoor als 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid meer oog had dan 
als oppositieleider. 

Wat mijn fractie betreft houd ik vast 
aan de opvatting dat de Regering een 
redelijke middenweg heeft gevonden 
binnen de marges die samenhingen 
met: 

a. het niet verder willen opvoeren 
van de belasting- en premiedruk; 

b. het niet verder willen verzwaren 
van de kosten van het bedrijfsleven; 

c. het toch wat wil len doen aan het 
beperken van de teruggang van de 
laagste inkomens; het vragen van een 
extra offer van de hoogste inkomens 
zonder de progressie in de inkomsten-
belasting op al te forse wijze te 
versteilen. Er gebeurt wel degelijk 
iets. Ik vat het nog eens samen. 

1. Voor de echte minima legt het 
kabinet 225 miljoen opzij; 

2. het minimumloon gaat over de 
gehele linie toch met 1 % omhoog; 

3. de kinderbijslag voor het eerste 
en tweede kind gaat met 2,65% 
omhoog. 

Onder druk van de fracties van CDA 
en VVD in de Tweede Kamer zijn daar 
nog twee zaken bij gekomen. De 
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zogenaamde WAM-toeslagen, de 
vereveningstoeslagen die vooral voor 
oudere gehandicapten van belang 
zijn, worden niet in één keer op 1 
januari afgeschaft, maar vertraagd 
afgeschaft. Voor de ene helft gebeurt 
dat op 1 januari en voor de andere 
helft op 1 juli. Verder zal de veelbe-
sproken korting van 1,65% op de 
onderwijssalarissen voor het grootste 
deel van het huishoudelijk, administra-
tief en technisch personeel niet 
doorgaan. 

Het CDA heeft gekozen voor een 
driesporenbeleid voor herstel van de 
economie. Vooral de eerste twee 
sporen zijn in dit debat relevant. Het 
derde spoor van de herverdeling van 
arbeid staat enigszins buiten de 
directe context van dit debat. 

Het eerste spoor heeft te maken 
met het gezond maken van de 
overheidsfinanciën. Ik stel vast dat het 
plan van de PvdA daartoe niet de 
gewenste bijdrage levert. Opnieuw 
wordt flink getornd aan de noodzake-
lijke ombuigingen. Opnieuw wordt de 
oplossing gezocht in een aanzienlijke 
verzwaring van de collectieve lasten-
druk. 

Het tweede spoor betreft de 
versterking van onze economische 
structuur, onder andere door een 
consequent volgehouden beleid van 
loonmatiging. Ook hier komt de PvdA 
bij de eerste de beste gelegenheid 
met voorstellen om de loonkosten 
van vooral de zwakkere sectoren extra 
te verhogen. Met het tweede spoor 
hangt ook samen de problematiek van 
de neerwaartse spiraal, waarop de 
heer Den Uyl heeft gewezen. Ik deel 
wel de vrees van de heer Den Uyl 
voor het teruglopen van de nationale 
bestedingen. 

Als ik echter kijk naar het plan dat 
de PvdA hier heeft gepresenteerd en 
als ik mij de vraag stel of dat plan 
bijdraagt tot het op peil houden van 
de bestedingen, dan moet ik constate-
ren dat er in feite slechts sprake is van 
het herverdelen van koopkracht. 
Koopkracht van de hoogste inkomens 
wordt overgeheveld naar de laagste 
inkomens. In totaliteit blijft de 
koopkracht echter gelijk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat geeft.... 

De heer De Vries (CDA): Ik zie de heer 
Wöltgens iets roepen. Hij doelt 
waarschijnlijk op het feit dat de 
spaarquote van de hoogste inkomens 
hoger is dan die van de laagste 
inkomens. Als wij echter een beleid 
wil len voeren dat is gericht op 
verlaging van de rentevoet, herstel 

van de investeringen en opvoering 
van nationale besparingen, kan men 
ook daar nog een vraagteken bij 
plaatsen. 

Zelfs als wij dat aspect buiten 
beschouwing laten, zal de heer 
Wöltgens het toch met mij eens zijn 
dat van een dergelijke operatie, 
waarbij de bestedingsimpuls moet 
komen van het verschil in marginale 
spaarquote tussen hoge en lage 
inkomens, per saldo maar een gehele 
geringe impuls op het niveau van de 
nationale bestedingen uitgaat. Dat 
effect moet men dan afwegen tegen 
de schade die men aanricht door het 
verder verzwaren van de collectieve-
lastendruk, door het verhogen van de 
loonkosten van de zwakke bedrijven 
enzovoort. 

Voor mij valt dan het saldo negatief 
uit. Dat bevestigt de uitspraak die ik 
deed in het debat naar aanleiding van 
de regeringsverklaring, namelijk dat 
de informatie van de heer Van 
Kemenade onvoldoende uitzicht bood 
op een beleid dat werkelijk kan 
bijdragen aan het herstel van de 
nationale economie. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal slechts 
een paar eenvoudige, doch brandende 
vragen stellen. 

Minister De Koning heeft gezegd 
dat ik ten onrechte een verband legde 
tussen de verhoging met 1 % van de 
minimumlonen en een latere verlaging 
van de minimumjeugdlonen. Dat 
verband was er niet. Het kabinet is 
van plan, de minimumjeugdlonen in 
de eerste helft van 1983 te verlagen. 
De Minister zei gisteren dat hij 
daarvoor op korte termijn advies zou 
vragen aan de Stichting van de 
Arbeid. Hij zou advies vragen over 'de 
staffeling van de minimumjeugdlonen'. 

Ik hoor graag, of dat een gericht 
advies wordt, welke richting het 
uitgaat, wat de Minister gaat vragen 
en of hij ons de garantie kan geven 
dat er in elk geval geen voorstellen 
komen om de minimumjeugdlonen 
verder te verlagen vóórdat het advies 
binnen is. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst sluit ik mij aan 
bij de opmerkingen van de heren De 
Korte en Buurmeijer, wat de positie 
van de niet-trendvolgers bij de 
Tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector betreft. Ik spreek 
mijn waardering uit voor het uiteinde-
lijke standpunt van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Minister zal momenteel niet 
overgaan tot de aanwijzing van de 
niet-trendvolgers in deze sector. Wij 
gaan daarbij uit van de veronderstel-
ling dat de drie betrokken groepen die 
op dit moment over de ca.o. overleg-
gen, in het beleid dat de Minister 
straks mogelijk maakt, de gelegenheid 
krijgen om de aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid in de ca.o. 's 
op te nemen. 

Staatssecretaris Koning heeft ons 
ten aanzien van de belasting van 
dubbele inkomens gevraagd, of het 
aspect van de gelijkberechtiging niet 
op de achtergrond is geraakt in het 
standpunt dat wij naar voren hebben 
gebracht. Hij vroeg, of het niet op de 
achtergrond was geraakt, doordat de 
bezwaren tegen de lastenverzwaring 
in onze visie sterker zouden zijn gaan 
wegen. 

In reactie hierop moet ik allereerst 
opmerken dat de getallenvoorbeelden 
die door de Staatssecretaris zijn 
gegeven, de berekende effecten die in 
de loop van de debatten door mevrouw 
Groenman zijn toegelicht, niet hebben 
gewijzigd. De effecten bleken hetzelfde 
te zijn en de orde van grootte van de 
bedragen bleek te kloppen. 

In de regeringsvoorstellen is een 
extra belasting van tweeverdieners 
opgenomen, dus van gehuwden met 
ieder een eigen arbeidsinkomen. Die 
extra belasting levert inderdaad zeer 
grote bezwaren op. Op zich zelf is dat 
nog geen reden om geen waardering 
te hebben voor het element van 
gelijkberechtiging dat het kabinet 
tracht in te voeren met de voorgestelde 
maatregelen. Het bezwaar van de 
extra belasting staat echter niet op 
zich zelf. 

Van verschillende kanten en ook 
door ons is erop gewezen dat de 
positie van de vrouw op de arbeids-
markt verslechtert. Vooral in gezinnen 
waar de vrouw werkt - en als regel 
daarbij een lager inkomen heeft dan 
de man - zal een duidelijke achteruit-
gang in inkomen plaatsvinden. 
Daardoor ontstaat een stimulans om 
minder te gaan werken. 

Verder wordt aan het element van 
gelijkberechtiging dat het kabinet 
tracht in te voeren in de belasting-
voorstellen voorde dubbele inkomens, 
een element van ongelijke behandeling 
toegevoegd, namelijk tussen die van 
gehuwde en ongehuwde tweeverdie-
ners. Dat stuit bij ons op grote 
bezwaren, omdat op die manier het 
beginsel van de neutraliteit geweld 
wordt aangedaan. Wij vinden het 
evenwel gewenst, het beginsel van de 
neutraliteit op dit terrein toe te 
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passen. Het gaat daarbij om neutraliteit 
ten opzichte van de rechten van de 
gehuwde of ongehuwde tweeverdie-
ners. 

Verder heeft de Regering in de 
debatten in de Kamer erkend dat er 
extra kosten zijn voor tweeverdieners 
in één huishouden, om tot de verwer-
ving van inkomen te komen. Erkend is 
het wel met woorden, maar in de 
voorstellen van de Regering is deze 
erkenning onvoldoende terug te 
vinden. 

Dit alles bij elkaar leidt voor ons tot 
de conclusie dat het standpunt dat wij 
aanvankelijk hebben ingenomen over 
dit zeer belangrijke onderwerp in het 
debat, behoort te worden gehand-
haafd. Wij worden hierin overigens 
gesterkt door de reacties en standpun-
ten van de drie vrouwenorganisaties, 
niet alleen die van de Partij van de 
Arbeid, maar ook die van de twee 
regeringspartijen, CDA en VVD. 

De vrouwenorganisatie van de 
PvdA zegt dat het belangrijkste 
uitgangspunt voor haar is dat wijzigin-
gen in het sociale-zekerheidsstelsel en 
het belastingstelsel de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt niet 
mogen verslechteren. Dit is ook ons 
standpunt. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! In tweede termijn zei 
Minister De Koning rekening te 
houden met de mens achter de 
uitkering. Ik stel vast dat dit wordt 
gezegd en dat er cijfers worden 
genoemd. Ik stel echter ook vast dat 
de Regering geen beleid voert en 
geen visie heeft op de vraag hoe 
mensen die worden geconfronteerd 
met de voorgestelde achteruitgang in 
inkomen, deze moeten opvangen. Ik 
hoor slechts van de Regering dat er 
pijn zal worden geleden. Meermalen 
zijn gegevens aan de Regering 
voorgelegd waaruit blijkt dat de 
mensen met lage inkomens nu al niet 
meer kunnen inleveren, omdat zij in 
financiële moeilijkheden zitten. 

Ik concludeer uit dit debat dat de 
verpaupering van grote groepen 
mensen is ingezet. In januari aanstaan-
de komen de gevolgen van het beleid 
terecht bij mensen die nu al niet meer 
weten hoe zij de problemen moeten 
oplossen, vooral de werklozen, de 
arbeidsongeschikten en de bijstands-
vrouwen. Overigens bestaat dit beeld 
niet alleen in Nederland; internationaal 
zijn de gevolgen van een dergelijk 
beleid zichtbaar. 

In de Verenigde Staten verpauperen 
grote groepen mensen, die in sommige 
staten zelfs te maken hebben met 
hongersnood. Ik zeg niet dat hiervan 
in Nederland sprake is. Het verontrust 
mij echter dat de verpaupering die wij 
kunnen zien aankomen, niet leidt tot 
een politieke visie van de Regering op 
dit probleem. 

De Regering wordt ongetwijfeld 
geconfronteerd met de consequenties 
hiervan. Het lijkt mij dan hypocriet, 
ach en wee te roepen over demonstra-
ties en bezettingen. Het is immers 
duidelijk dat men zich niet zonder 
verzet de vernieling laat injagen. 

Het is klassiek dat overwegingen 
van emancipatie worden genoemd op 
het moment dat er moet worden 
bezuinigd. Het belasten van tweever-
dieners heeft niet als achtergrond de 
gelijkberechtiging van man en vrouw, 
maar het weghalen van extra middelen 
bij degenen die samenwonen en 
beiden zelfstandig een inkomen 
verdienen. 

Daaruit volgt vrijwel direct dat de 
Regering in feite alleen stelt dat er 
sprake is van gelijkberechtiging, ais 
het gaat om formele gelijkberechti-
ging. De Regering heeft haar benade-
ring goed ingepakt: zij heeft dit keer 
niet de zwaardere belasting gelegd 
aan de kant van de vrouw, maar aan 
de kant van de man; zij heeft dit keer 
gezegd, dat er gelijke belastingvrije 
sommen worden ingesteld. 

Het gaat er echter om dat het een 
misvatting is, datformele gelijkberech-
tiging gelijk staat aan het opheffen 
van de achtergestelde positie van 
vrouwen. Het tegendeel is het geval. 
Als juist in dit soort situaties de 
consequenties van de formele 
gelijkberechtiging niet goed worden 
bekeken en als niet wordt gekeken 
hoe het uitwerkt voor met name de 
positie van de laagstbetaalde gehuwde 
vrouwen, betekent een formele 
gelijkberechtiging vaak het versterken 
van de achtergestelde positie van 
vrouwen Daarover hebben we het bij 
dit debat gehad. 

Ik wil het echter nogmaals hebben 
gezegd, omdat ik het niet helemaal 
kan hebben, als dit kabinet uit eman-
cipatie-overwegingen zich voordoet 
als de kampioen van de gelijkberechti-
ging. Ik denk namelijk dat in de 
praktijk met name de laagstbetaalde 
gehuwde vrouwen - zij vormen het 
merendeel - niet van deze maatregel 
zullen profiteren. Zij zullen er integen-
deel slechter van worden. Ik zal mijn 
verdere argumenten in dezen bewaren 
totdat het betreffende wetsontwerp 
van de Regering komt. 

Ten slotte wil ik nog iets opmerken 
over artikel 33 AAW en artikel 44 
WAO. Staatssecretaris De Graaf heeft 
mij schriftelijk geantwoord op een 
aantal vragen. Ik ben blij daarin te 
lezen dat het niet de WSW-werknemers 
betreft, maar ik heb toch nog enige 
moeite met het aanvaarden van deze 
artikelen en wel op het punt waar 
naar mijn idee de rechtspositie van 
WAO'ers toch gevaar loopt. Het 
betreft de 6-maandentermijn. 

Ik begrijp uit het schriftelijke 
antwoord dat de Staatssecretaris zegt 
dat het in feite het vastleggen van de 
uitvoeringspraktijk betreft. Ik wijs erop 
dat de uitvoeringspraktijk feitelijk zo is 
geregeld dat de GMD, als er sprake is 
van het weer in het arbeidsproces 
opnemen van de arbeidsongeschikte 
met behoud van uitkering, de taak 
heeft om tot begeleiding te komen 
van en tot begeleidingsgesprekken 
met de arbeidsongeschikte. Daarvoor 
kan dan wel een termijn van drie 
maanden staan, maar de praktijk is 
dat dit vaak wordt verlengd, soms tot 
een jaar of langer. In ieder geval staat 
hierbij de individuele behandeling van 
de arbeidsongeschikte werknemer 
voorop. 

Nu komt er, in deze wet, formeel 
een termijn van zes maanden, waarna 
de bedrijfsvereniging met de Sociale 
Verzekeringsraad contact zal moeten 
opnemen voor een eventuele verlen-
ging. Mijn probleem met deze 
wijziging is, dat het naar mijn mening 
zal leiden tot een versnelde afschatting, 
omdat niet meer de nadruk wordt 
gelegd op de individuele benadering, 
maar op een richtlijn, te weten een 
termijn van zes maanden. 

Ik zou graag van de Regering 
vernemen, bij monde van Staatssecre-
taris De Graaf, dat het artikel niet is 
bedoeld voor een versnelde afschat-
ting van arbeidsongeschikten, dat de 
individuele benadering van mensen 
die arbeidsongeschikt zijn en het in 
het bedrijfsleven willen proberen zal 
blijven bestaan en dat het niet gaat 
om een versterkte controle op 
arbeidsongeschikten. Ik ben er 
namelijk niet van overtuigd. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil deze derde termijn 
benutten om nog even terug te 
komen op de motie die ik heb inge-
diend op stuk nr. 13 (17 666). Minister 
De Koning heeft deze motie gisteren 
als prematuur betiteld. Gelet op de 
inhoud en de strekking van de motie, 
verbaast mij dit. Ik meen dat de motie 
allerminst voorbarig is. Daarbij ga ik 
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uit van cijfers die mij ter beschikking 
staan. Deze verschillen nogal van de 
cijfers van de Regering. Ik wi l deze 
cijfers nu geven en verneem er graag 
een reactie van de Minister op in 
verband met de standpuntbepaling 
ten aanzien van de genoemde motie. 

Het gaat om cijfers over de periode 
1973-1981. Driewart modaal: 
+3,93%; modaal: -2,49% (de Regering 
zei gisteravond dat het +8% zou zijn; 
daar zit dus nogal wat verschil 
tussen); anderhalf modaal min 
9,25%; twee maal modaal min 
11,08% (de Regering sprak over min 
2%). 

Deze percentages zijn inclusief een 
ingeschat aandeel incidenteel. 
Wanneer ik daarbij voeg de ontwikke-
lingen van 1982 en de plannen voor 
1983 waarover wij nu gesproken 
hebben, blijf ik bij mijn opmerking dat 
mijn motie zeker niet als voorbarig 
mag worden betiteld. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen ook voor deze 
derde termijn onderling dezelfde 
werkverdeling aanhouden als die 
welke wij in de eerste twee termijnen 
hadden. Ook vanwege het vlotte 
verloop van de werkzaamheden geef 
ik er de voorkeur aan, onmiddelli jk te 
antwoorden op de gemaakte opmer-
kingen. In een derde ronde van een 
dergelijk debat gaat het niet meer om 
de laatste details, maar om de grote 
lijn om tot een eindoordeel te komen. 

Ik ben blij dat de heren De Korte en 
Nypels hun instemming hebben 
betuigd met mijn benadering van het 
vraagstuk van de niet-trendvolgers en 
het niet brengen van deze groepen 
onder de werkingssfeer van de wet. 
Het verheugt mij dat althans voor dit 
moment een verschil van mening op 
dat punt kan worden bijgelegd. 

De heer Nypels heeft gezegd, dat 
die drie groepen dan ook in de 
gelegenheid moeten worden gesteld 
om de aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid in hun c.a.o.-onderhan-
delingen te verwerken. Dat is zeker 
mogelijk, voor zover uiteraard de 
lopende ca.o.'s daartoe ruimte 
bieden, c.q. voor zover partijen bereid 
zijn daarvoor ruimte te maken. 
Mevrouw Beckers heeft opgemerkt 
dat over de staffeling van het mini-
mum-jeugdloon een gericht advies zal 
moeten worden gevraagd. Ik ben dat 
met haar eens. Wij zullen hierover een 
zo gericht mogelijk advies aan de 
Stichting van de Arbeid vragen. Ik ben 
het ook met haar eens dat het niet 

wenselijk is om voorstellen te doen 
alvorens dat advies binnen is, aanne-
mend dat dit binnen een redelijke 
termijn gebeurt. 

Mevrouw Brouwer heeft nog eens 
uitvoerig betoogd dat er te zware 
offers worden gevraagd. Ik wil 
hierover twee opmerkingen maken. 

In de eerste plaats heeft mevrouw 
Brouwer hierbij geen oog voor al 
datgene wat door het kabinet is 
gedaan om de offers juist voor de 
zwakste groepen te verlichten. Ik 
behoef die maatregelen nu niet meer 
uitputtend te noemen, maar de 
tegemoetkoming voor de echte 
minima, de verhoging van het 
minimumloon en de ontdooiing van 
de kinderbijslag voor het eerste en het 
tweede kind zijn nu juist bedoeld om 
die offers te matigen. 

Inde tweede plaats spreekt mevrouw 
Brouwer alleen over de offers die 
gebracht moeten worden en zij zwijgt 
volstrekt over de redenen die ertoe 
geleid hebben dat deze offers moeten 
worden gebracht en over het doel dat 
met het brengen van deze offers 
wordt nagestreefd. 

Ik kom nu bij de opmerkingen van 
de heer Den Uyl. Ik constateer met 
vreugde dat wij het over veel belang-
rijke dingen volstrekt eens zijn. Wij 
hebben geen verschil van mening 
over de noodzaak van ombuigingen, 
geen verschil van mening over de 
prioriteit van versterking van de 
marktsector, geen verschil van 
mening over de noodzaak om te 
komen tot herverdeling van de arbeid 
binnen de daarvoor geldende rand-
voorwaarden, geen verschil van 
mening over het feit dat werk prioriteit 
moet hebben boven inkomen. 

Dat zijn vier buitengewoon belang-
rijke beleidsoriëntaties waarvan ik, 
nogmaals, met vreugde constateer 
dat wij het daarover eens zijn. Ik meen 
dat dit de basis is voor een regerings-
beleid dat zich uit kan strekken over 
een reeks van jaren, waarbij wel 
telkens over de modaliteiten gespro-
ken zal worden maar waarbij over de 
richting van het beleid geen verschil 
van mening bestaat. 

Wij zijn het niet eens over de 
omvang van de ombuigingen die 
moeten worden aangebracht. De heer 
Den Uyl heeft dat uitvoerig uiteen-
gezet. Ik erken dat daarover bijna 
altijd verschil van mening mogelijk is. 
Het zou bijna tegennatuurlijk zijn 
indien Regering en oppositie he* ook 
over de modaliteiten, de uitweiking, 
tot in de cijfers achter de komma eens 
zouden zijn. 

Ik erken ook dat de omvang van de 
ombuigingen die door de Regering 
worden nagestreefd natuurlijk een 
arbitrair karakter draagt. Het is een 
politieke beslissing waarbij dingen 
tegen elkaar worden afgewogen. Wat 
is nodig, gelet op de economische 
situatie, gelet op de noodzaak tot 
economisch herstel te komen? Wat is 
mogelijk, gelet op het maatschappelijk 
draagvlak waarop deze ombuigingen 
uiteindelijk zullen moeten berusten? 

De critici van de regeringsvoorstel-
len bevinden zich zowel in het kamp 
waarin men verlaging van de ombui-
gingen nastreeft als in het kamp 
waarin men de gekozen ombuigingen 
onvoldoende vindt. Ik verwijs naar 
hetgeen de heer Duisenberg vorige 
week in de SER heeft gezegd. Dat is 
andere koek als het gaat om de 
omvang van de ombuigingen. 

Ik verwijs ook naar hetgeen mensen 
hebben gezegd die meer de lijn van 
de heer Den Uyl hebben gekozen. De 
Regering meent dat zij in haar 
voorstellen een goede dosering, een 
goede policy mix heeft gevonden. Zij 
is van plan die voorstellen te handha-
ven en ui t te voeren, in het vertrouwen 
dat daarvoor steun kan worden 
gevonden. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
zegt dat de omvang een arbitraire 
keuze is, dat het een beetje meer en 
een beetje minder kan zijn. Ik denk dat 
er wel degelijk normen zijn. De norm 
van onze fractie is dat het behoud van 
de binnenlandse bestedingen om en 
nabij gewaarborgd moet zijn in een 
situatie waarin de internationale 
conjunctuur nog geen tekenen van 
verbetering vertoont. 

Ik besef dat het misschien niet voor 
100% kan worden gerealiseerd maar 
ik weet wel, dat het regeringsbeleid 
tot verdere daling van de binnenlandse 
bestedingen en in deze situatie tot 
grotere werkloosheid leidt. Het is niet 
een kwestie van een beetje meer of 
minder maar een keuze voor meer 
werkloosheid. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn collega van Financiën 
zal straks nog iets zeggen over het 
niveau van de bestedingen. Ik ben het 
met de heer Den Uyl eens, dat zeker 
op langere termijn een situatie moet 
worden nagestreefd waarbij zich geen 
belangrijke terugval van bestedingen 
voordoet. 

Als wi j praten over offers en 
verschuiving van consumptie naar 
investeringen - dat zijn de richtpunten 
voor het regeringsbeleid - kan zich op 
korte termijn enige teruggang van 
particuliere bestedingen voordoen. 
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Het is evenwel de bedoeling op 
langere termijn te komen tot een 
gezondere verdeling van investeringen 
en consumptie in onze economie. 

De heer Den Uyl (PvdA): Op dit punt, 
het allerbelangrijkste, wi l ik graag 
nogeen opmerking maken. De 
voortekenen duiden erop, dat de door 
het kabinet beoogde daling van de 
consumptie met 4% niet zal worden 
gecompenseerd door toeneming van 
de investeringen, van die van de 
overheid noch van die van het 
bedrijfsleven. In zo'n situatie wijs ik 
dat beleid af. De Minister voert geen 
argumenten aan die een zo vergaande 
daling van de koopkracht motiveren. 

De heer De Vries (CDA): Leveren de 
voorstellen die door de PvdA zijn 
gepresenteerd nu werkelijk enige 
substantiële bijdrage aan het op peil 
houden van de bestedingen? Ik heb 
aangegeven dat je van de hoogste 
inkomens misschien f 100 tot f200 
min. koopkracht kunt overhevelen 
naar de laagste inkomens. 

Het overgrote deel moet komen van 
een-tot tweemaal modaal. Het 
verschil in consumptiequote tussen 
die groep en de laagste inkomens is 
minimaal. Wil men iets doen om de 
bestedingen op peil te houden, dan is 
er maar één redelijke mogeli jkheid, 
namelijk het financieringstekort fors 
verder laten oplopen. Als de PvdA 
daarvoor pleit hoor ik het graag. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wiebeltax! 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik neem aan 
dat de interruptie van de heer De 
Vries in mijn richting was bedoeld. Ik 
herinner aan het debat over de 
regeringsverklaring. Het verschil 
tussen het scenario-Van Kemenade en 
het regeerakkoord ligt nu juist in het 
feit dat er in het scenario-Van Keme-
nade zorgvuldig naar gestreefd is 
- 100% zekerheid hebben wi j natuurlijk 
nooit - om de terugval van de 
binnenlandse bestedingen te voorko-
men. Daarvoor zijn een reeks maatre-
gelen voorgesteld die afwijken van 
het regeerakkoord. De heer De Vries 
vond dat dit met het scenario-Van 
Kemenade niet kon, maar daarmee 
moet hij het verschil niet ontkennen. 

De heer De Vries (CDA): In dat debat 
hebben wi j vastgesteld dat het 
verschil tussen het plan dat door de 
PvdA was gepresenteerd - dat ging 
verder dan het scenario-Van Kemena-
de - en het scenario-ll van werkgroep 
A wellicht 35.000 arbeidsplaatsen zou 
kunnen zijn. Dat poets ik niet weg, 

want ik vind het belangrijk als wi j 
35.000 arbeidsplaatsen zouden 
kunnen realiseren. 

Ik moet echter wel wijzen op de 
deugdelijkheid van de veronderst3llin-
gen die aan het geheel ten grondslag 
lagen. Die gaven ons reden tot twij fel. 
Ik vind ook niet dat wi j de discussie 
nu moeten terugvoeren naar dat punt. 
Wij spreken nu over een alternatief 
plan dat de PvdA in dit debat heeft 
gepresenteerd. Het bezwaar van de 
heer Den Uyl tegen de plannen van 
het kabinet is dat die plannen zouden 
leiden tot een te ver inzakken van de 
bestedingen. Dan mag ik veronderstel-
len dat het plan dat de PvdA nu in dit 
debat heeft gepresenteerd dat euvel, 
waar de heer Den Uyl zo zwaar aan 
tilt, op een deugdelijke manier 
bestrijdt. In die plannen zie ik echter 
nauwelijks bestedingsimpulsen die 
mij enig vertrouwen geven dat de 
consumptie ook maar met 0 , 1 % extra 
zou oplopen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ten eerste 
valt de heer De Vries nu terug op een 
discussie over de werkgelegenheidsef-
fecten van wat ik simpelweg noem de 
benadering van de PvdA en die van 
het regeerakkoord. Daarover kunnen 
wi j best twisten. 

De heer De Vries ontkent echter niet 
dat er is sprake van een verschillende 
aanpak, vooral waar het gaat om het 
behoud en in stand houden van de 
binnenlandse bestedingen. Het gaat 
dus niet om de gevolgen. 

Ten tweede zegt de heer De Vries 
dat wij in onze alternatieve voorstellen 
met betrekking tot de inkomensverde-
ling geen nieuwe bestedingsimpuls 
hebben opgenomen. Dat is juist, maar 
dat is ook niet de bedoeling. De 
bedoeling van de voorstellen inzake 
de inkomensverdeling is inderdaad 
om de inkomensoffers beter te 
verdelen tussen arm en rijk. Wij wil len 
de armen ontzien en de rijken meer 
laten bijdragen. Wij wil len niet 
daardoor de economie gezond maken 
of de bestedingen hoger opvoeren. 

De heer De Vries (CDA): Ik constateer 
dat in de bijdrage van de heer Den 
Uyl aan dit debat juist dat element 
zwaar aangezet was. Als het niet de 
bedoeling is om in dit debat aan dat 
probleem iets te doen, vind ik het 
nogal gekunsteld als de heer Den Uyl 
in zijn betoog daarvoor zoveel ruimte 
neemt. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het gaat om 
de inkomensverdeling in het kader en 
afgeleid van het stichtingsakkoord. Ik 
heb bij het debat over de regerings-
verklaring ervoor gepleit dat het 

kabinet in het zicht van het belang van 
het doen slagen van het stichtingsak-
koord het inkomensbeeld nader zou 
bezien. Ik heb aangegeven hoe 
essentieel daarvoor is, dat inkomens-
politieke maatregelen worden 
getroffen binnen de samenhang van 
een gecoördineerd werkgelegenheids-
beleid. 

Dat is niet nieuw; daar wordt in de 
stukken, ook in de brief van het 
kabinet, herhaaldelijk naar verwezen. 
De heer De Vries moet nu niet 
zeggen: 'Hoe komt Den Uyl er nou bij 
om de werkgelegenheid erbij te 
halen?'. Wij praten over een betere 
inkomensverdeling in het zicht van 
het doen slagen van het stichtingsak-
koord in samenhang met het werkge-
legenheidsbeleid. 

De Voorzitter: Het woord is aan de 
Minister! 

Minister De Koning: Wij begonnen dit 
debat met een discussie over de 
bestedingen en de invloed die het 
wegvallen van bestedingen zou 
kunnen hebben op de werkgelegen-
heid. Ik keer nog even naar dat punt 
terug, ondanks het feit dat in het 
interruptiedebat zeer interessante 
opmerkingen zijn gemaakt. 

Ik keer nog even naar dat punt 
terug, omdat de heer De Vries in zijn 
interventie volstrekt duidelijk heeft 
gemaakt dat men door een andere 
verdeling van de offers de omvang 
van de offers op zichzelf niet verandert. 
Ik geloof dat dit juist is. 

Als wi j zeggen dat werk prioriteit 
heeft boven inkomen, moeten wi j 
tegelijkertijd zeggen dat herstel van 
werkgelegenheid alles te maken heeft 
met de sanering van de financiering 
van de collectieve uitgaven. 

Dan moeten wi j de sanering van die 
collectieve uitgaven krachtig aanpak-
ken. Het Kabinet is dat van plan. Wi j 
zijn daarbij in goed gezelschap. Ik 
denk hierbij aan mensen als Duisen-
berg, die ik zojuist al noemde. Er kan 
natuurlijk een moment komen waarop 
wi j bestedingen moeten stimuleren, 
omdat de zaak te ver doorslaat, omdat 
de neerwaartse spiraal in werking kan 
treden. 

De heer Den Uyl zei dat hij op dat 
punt nog geen concrete initiatieven 
van het kabinet had vernomen. Deze 
zaak is daar aan de orde geweest, 
waar zij aan de orde hoort te komen, 
namelijk in de Jumbo-raad van een 
aantal weken geleden. 

De ministers van Financiën, Econo-
mische Zaken en van Sociale Zaken 
uit de tien lid-staten hebben zich toen 
over dat punt beraden en kwamen 
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unaniem tot de conclusie dat de 
bestedingen thans niet moeten 
worden gestimuleerd. Er moet 
prioriteit worden gegeven aan de 
inflatiebestrijding, de rentedaling 
moet worden bevorderd en er moet 
meer greep worden verkregen op de 
collectieve uitgaven alvorens stimule-
rende maatregelen kunnen worden 
genomen. Het moet de heer Den Uyl 
toch wel iets zeggen, dat tien lid-staten 
op dit moment op dit punt zo volledig 
met elkaar overeenstemmen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat zegt mij 
zeer veel. Ik vind dat in-treurig. Ik weet 
dat de Franse regering zich tijdens de 
discussie aanvankelijk heel anders 
heeft opgesteld, maar dat zij zich niet 
door dat andere standpunt wilde laten 
isoleren. Wij vinden het heel treurig 
dat er door de Nederlandse Regering 
geen stelling is genomen tegen de 
conclusie. De Minister formuleerde 
haar heel exact. 

Er is gekozen voor inflatiebestrijding 
en terugdringing van financieringste-
korten boven een stimuleringsbeleid. 
Het is mijn opvatting dat dit op dit 
ogenblik een verkeerde keuze is. 
Gelukkig neemt, met name in Amerika, 
het aantal stemmen toe dat de andere 
keuze wil maken. Ik ben alleen bang 
dat het daarvoor te laat wordt. 

Minister De Koning: Ik ben het 
daarmee volstrekt oneens. Wanneer 
men stimulerende maatregelen neemt 
die leiden tot stijging van de inflatie, 
stijging van de rente en stijging van 
het financieringstekort, dan ontmoe-
digt men met de ene hand meer dan 
men met de andere hand stimuleert. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik neem aan 
dat dit vooral tegen de heer De Vries 
is gericht. Hij heeft mijn standpunt op 
dit punt steeds verdedigd, ondanks de 
door mij onjuist geachte kwalificaties 
daarvan. De heer De Vries weet dan 
waarover ik het heb. 

De heer De Vries (CDA): Ik wordt nu 
aangesproken door de heer Den Uyl 
en ik wil daarop reageren. Ik ben 
natuurlijk blij wanneer de heer Den 
Uyl kennis neemt van mijn geschriften. 
Ik hoop dan echter wel dat hij ze 
volledig en goed leest. 

De heer Den Uyl (PvdA): De heer De 
Vries moet niet overdri jven! 

De heer De Vries (CDA): Ik heb altijd 
overal met grote nadruk gezegd dat 
een beleid, gericht op het op peil 
houden van de bestedingen, niet 
gepaard mag gaan met het oplopen 
van de belasting- en premiedruk. Zo'n 

beleid zou namelijk een vluchtweg 
zijn om de ombuigingen in de collec-
tieve sector op de lange baan te 
schuiven. Wanneer de bestedingen 
aan de orde komen, worden zij altijd 
door de Partij van de Arbeid gebruikt 
om te pleiten voor stimulerende 
maatregelen, om de ombuigingen 
minder serieus te nemen en om de 
belastingdruk dan verder te laten 
oplopen. 

Wij moeten een beleid voeren dat 
erop is gericht om door te gaan m i * 
het orde op zaken stellen door het 
saneren van de overheidsfinanciën. 
Men moet er daarbij voor zorgen dat 
de belasting- en premiedruk niet 
verder oplopen. Wij hebben altijd 
voor een dergelijk beleid gepleit. 

Men zou dan wellicht kunnen 
bekijken of de bestedingsuitval 
zodanig is, dat er een uitruil van 
collectieve lastendruk tegen financie-
ringstekort zou kunnen komen. Dat 
staat dan ook in het regeerakkoord. 
Deze situatie zou zich kunnen voor-
doen, maar daarover discussiëren wij 
niet vandaag. Wij discussiëren nu 
over het inkomensbeleid van het 
kabinet. 

Het is de vraag of het door een 
andere lastenverdeling mogelijk is om 
een substantiële bestedingsimpuls te 
geven. Wij zijn het erover eens dat dit 
niet mogelijk is. Wanneer de Partij 
van de Arbeid van deze gelegenheid 
gebruik wil maken om te pleiten voor 
een verlaging van de belastingdruk en 
een verhoging van hetfinancieringste-
kort, moet zij dat doen. Dat is echter 
wel een ander onderwerp dan het 
onderwerp waarover wij vandaag 
discussiëren. 

De heer Den Uyl (PvdA): Wij discus-
sieren vandaag over de voorgestelde 
inkrimping van bestedingen via de 
sociale verzekeringen van 3,4 mld. en 
over een verdergaande opvoering van 
werknemerspremies in de orde van 
grootte van enkele miljarden. Dit 
maakt in het totaal een terugtrekking 
van 6,4 mld. van de rijksbijdrage 
mogelijk. Daarover praten wi j . Dat is 
dus over iets meer dan alleen het 
inkomensbeleid. Het heeft belangrijke 
inkomenspolitieke effecten. 

Het gaat om de gevolgen daarvan 
voor de economie als daardoor 
vrijkomende middelen niet worden 
gebruikt om de bouw te stimuleren en 
om te voorkomen dat de bestedingen 
op een fatale manier verder inzakken. 
Dat is dus volop aan de orde. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel nogmaals vast dat 
het tijdens dit debat gepresenteerde 

plan van de Partij van de Arbeid 
weinig of niets te maken heeft met het 
op peil houden van bestedingen. 
Verder ligt er nog minder een relatie 
tussen het plan van de Partij van de 
Arbeid - ik zou haast zeggen het plan 
van de arbeid, maar dat is al wat 
ouder - en de bestedingen en de 
bouw. De heer Den Uyl legt die relatie 
wel. Hij moet dan maar eens duidelijk 
maken waar die relatie tussen zijn 
voorstellen en de werkgelegenheid in 
de bouw ligt. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil niet in herhalingen 
vervallen. Ik kan dus volstaan met het 
uitspreken van mijn erkentelijkheid 
aan de heer Den Uyl, dat hij mij 
opnieuw in de gelegenheid stelt om te 
betuigen hoezeer ik het eens ben met 
datgene wat de heer De Vries zowel in 
zijn interventie in eerste termijn als in 
het interruptiedebat ten aanzien van 
bestedingsstimulansen gezegd heeft. 

Ik heb een tweede verschil van 
mening met de heer Den Uyl, namelijk 
over het antwoord op de vraag hoe 
wij ons moeten opstellen tegenover 
de sociale partners nadat zij in de 
Stichting van de Arbeid tot een 
akkoord zijn gekomen. Ik ontken dat 
dit akkoord onder druk gezet wordt 
door de voorstellen van de Regering. 

Ik denk dat er zeer wel mogelijkheden 
zijn om te onderhandelen over 
arbeidstijdverkorting en over het 
herstel van rendementen in het 
bedrijfsleven nu de voorstellen van de 
Regering op tafel liggen. 

Ik wijs de opvatting van de heer 
Den Uyl af dat de Regering nu reeds 
moet aankondigen dat zij straks met 
voorstellen zal komen om een 
parallelle ontwikkeling tot stand te 
brengen. Daar zit toch een zeer 
principieel verschil in benadering 
achter. 

De heer Den Uyl zegt dat de 
Regering moet kiezen voor solidariteit 
tussen werkenden en niet-werkenden. 
Hij vindt dat een ethische keuze. Dat 
ben ik met hem eens; natuurlijk is de 
solidariteit tussen werkenden en 
niet-werkenden een goede zaak. 

Ethische keuzes liggen ten grondslag 
aan praktische politiek. Aan wie is nu 
de taak om die keuze te doen en de 
consequenties daarvan af te dwingen? 
Het is niet allereerst een taak van de 
overheid om ethische keuzes te 
maken. Men moet ook de sociale 
partners, individuen en groepen van 
individuen in de samenleving ertoe 
brengen om ethische keuzes te doen 
en op grond daarvan hun verantwoor-
delijkheid te hanteren. Het doen van 
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die keuzes is buitengewoon belangrijk; 
het doen van die keuzes in vri jwil l ig-
heid en eigen verantwoordeli jkheid is 
even belangrijk. 

De heer Den Uyl (PvdA): Kan de 
Minister nog eens uitleggen waarom 
het CDA/VVD-kabinet-Van Agt I de 
parallelle inkomensontwikkelingen in 
enkele wetten heeft doen vastleggen 
als een taak en verantwoordelijkheid 
van de wetgever? 

Minister De Koning: Natuurlijk draagt 
de wetgever ook een verantwoordelijk-
heid voor die parallelle ontwikkeling, 
dus voor het verband tussen inkomens 
van werkenden en niet-werkenden. 
Dat is helemaal het punt niet. Het 
punt is of wij nu reeds moeten 
vaststellen dat de sociale partners 
gedwongen zullen worden wanneer 
zij naar het oordeel van het kabinet 
thans hun verantwoordeli jkheid 
onvoldoende nakomen. Dat is de 
rollen omdraaien. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Minister De Koning komt 
nu terug op het debat over de Rege-
ringsverklaring. Enkele jaren geleden 
werd het ook in zijn kring als een 
tr iomf gezien dat de parallelle inko-
mensontwikkeling in de wet werd 
verankerd. Zo heeft het CDA/VVD-ka-
binet dat onder andere bij de totstand-
koming van de wet aanpassingsme-
chanismen in januari 1980 gepresen-
teerd. Op zichzelf is dat ook juist, want 
daarmee werd die verantwoordelijk-
heid van de overheid in de wet 
vastgesteld. 

Nu, een paar jaar later, worden die 
wettelijke bepalingen ten dele buiten 
werking gesteld en is dit weer een 
eerste verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven geworden, zoals het in 
een vroegere maatschappelijke fase 
blijkbaar ook was. Dat is geen princi-
piële keuze. Dat is, nu het zo uitkomt, 
de tering naar de nering zetten. 

De stap die hier werd verdedigd 
door minister Albeda als een principië-
le keuze, was de juiste. Het terugkomen 
daarop wordt niet door de economi-
sche omstandigheden afgedwongen. 
Het is het prijsgeven van een belang-
rijke sociaal-ethische verworvenheid. 
De Minister maakt op geen enkele 
wijze duidelijk, waarom de desbetref-
fende wet nu niet meer zou mogen 
gelden en een overheidsbeleid 
dienovereenkomstig. 

Minister De Koning: De heer Den Uyl 
snijdt nu een ander thema aan, 
namelijk dat van de wetgeving. Het 
gaat mij nu om de honorering van het 

stichtingsakkoord. Daarin is afgespro-
ken dat partijen vri jwil l ig en decentraal 
gaan onderhandelen over de inzet van 
prijscompensatie, vakantietoeslag en 
eventueel andere inkomensbestandde-
len. De uitkomst van dat overleg wi l ik 
niet bemoeilijken door te zeggen: 
indien deze uitkomst mij te zijner t i jd 
niet zint, dan zal ik het zwaard van 
Damocles laten vallen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het is 
duidelijk dat de Minister dat niet wi l , 
maar het staat haaks op hetgeen de 
heer Albeda hier niet zonder enige 
trots enkele jaren geleden heeft 
gesteld. Als de Minister de desbetref-
fende wetten moet uitschakelen, vind 
ik dat een grote en beslissende stap 
terug. In de motie-Wöltgens wordt 
gevraagd om, met erkenning van de 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
van de overheid, het waarborgen van 
de parallelle inkomensontwikkeling 
niet prijs te geven. 

De Minister geeft zijn verantwoorde-
lijkheid voor het meekomen van de 
sociale-uitkeringstrekkers met de 
loonontwikkeling prijs. Dat mag hij 
niet doen. Die verantwoordelijkheid 
mag hij niet alleen bij de sociale 
partners laten liggen. 

Minister De Koning: De overheid 
geeft haar verantwoordelijkheid niet 
prijs, indien zij deze niet telkenmale in 
moties wi l neerleggen. Natuurlijk is er 
een eigen verantwoordelijkheid van 
de overheid, maar het effect behoeft 
niet te worden beklemtoond. Wat 
beklemtoond moet worden, is in deze 
situatie de eigen verantwoordelijkheid 
van de sociale partners. Kenmerkend 
voor het beleid dat ik mij voorstel te 
gaan voeren, is juist die verantwoor-
delijkheid het nodige accent te geven. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik sluit mij geheel aan bij de 
opmerkingen van mijn collega van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik 
zal mij beperken tot het maken van 
een aantal algemene opmerkingen, in 
het bijzonder naar aanleiding van de 
interventies in derde termijn van de 
heren Den Uyl en De Vries. 

Ik wi l er nogmaals op wijzen, dat dit 
kabinet in de maatregelen, neergelegd 
in de koopkrachtbrief, ver is gegaan in 
het verrichten van aanpassingen, 
mede op verzoek van de geachte 
afgevaardigde de heer Den Uyl en zijn 
fractie. Het totale pakket betreft 825 
min., inclusief vergaande maatregelen 
voor de werkelijk zwakke groep, 
namelijk de echte minima. 

Het kabinet meent dat met deze 
vergaande maatregelen voor een 
groot bedrag de limiet van hei 
mogelijke voor 1983 is bereikt. Ik wil 
nogmaals de nadruk leggen op de 
verzwaring van de collectieve-lasten-
druk, die voortvloeit uit de door het 
kabinet voorgestelde maatregelen, 
welke komt bovenop de omvangrijke 
stijging van de collectieve-lastendruk 
die zich al zou hebben voorgedaan in 
1983 zonder deze maaregelen. 

Wij spreken over de koopkrachtmu-
taties voor 1983. Ik wi l er nog eens op 
wijzen dat wi j het koopkrachtbeeld in 
de loop der jaren moeten bekijken. 
Het is gevaarlijk om er een jaar uit te 
halen. Wij moeten ook kijken naar 
hetgeen in de afgelopen jaren is 
gebeurd op het punt van de nivellering 
en ook naar wat is gebeurd met de 
stijging van de koopkracht tot voor 
kort bij de lagere inkomensgroepen. 

Dat is iets wat ik zeer heb toegejuicht, 
maar helaas zijn de omstandigheden 
nu veranderd. De groepen, die nu 
terug gaan, vallen echter niet terug op 
het niveau van de 30'er jaren maar op 
het niveau van omstreeks 1975. Ook 
toen was het leven echt niet ondrage-
lijk. Ik onderschat de situatie van die 
mensen niet, maar men moet er toch 
ook niet al te dramatisch over doen of 
demagogische elementen in de 
discussie aanbrengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als men 
nog verdergaande maatregelen zou 
nemen inzake de hoge inkomens, zou 
dat in bedragen zeer weinig opleveren 
als gevolg van de vérgaande progres-
sie in belastingen in Nederland en van 
het feit dat die groep reeds zeer klein 
is geworden. Wat men op dit punt ook 
doet, het lost het probleem voor de 
lage en lagere inkomens niet op. 

De limiet van de steeds steiler 
wordende progressie in de inkomsten-
belasting is bereikt. In tweede termijn 
heb ik al gezegd, dat dit niet alleen 
geldt voor de hoogste inkomens; er is 
namelijk sprake van een in omvang 
toenemend kruipend effect voor de 
middeninkomens. Het probleem daalt 
als het ware af naar die middeninko-
mens. 

Wat betreft de inflatiecorrectie zal ik 
niet alle voors en tegens herhalen. 
Wél wil ik erop wijzen dat het rege-
ringsvoorstel zich richt op een zekere 
verzwaring van de belasting van de 
hogere inkomens en dat een omreke-
ning daarvan in de methodiek van de 
inflatiecorrectie zou leiden tot een 
verdergaande aanpassing in neer-
waartse zin van die inflatiecorrectie. 

De inflatiecorrectie zou dan per 1 
april verder beperkt moet worden tot 
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40% om eenzelfde opbrengst te 
verkrijgen in 1983 als voortvloeit uit 
de door het kabinet voorgestelde 
belastingverhoging voor de hogere 
inkomens. Om voor 4 maal modaal 
hetzelfde negatieve koopkrachteffect 
te bereiken als voortvloeit uit de 
belastingverzwaring - namelijk 
—1,45% - zou de inflatiecorrectie met 
ingang van 1 april 1983 moeten 
worden gesteld op 0. Wat dat betreft 
komen de heren Den Uyl en Wöltgens 
dus aan hun trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Vries heeft terecht gewezen op de 
wenselijkheid én de noodzaak van de 
versterking van de marktsector en van 
de rendementen in het bedrijfsleven. 
Ik meen dat hij dit het tweede spoor 
noemde. Evenals collega De Koning 
stel ik met genoegen vast dat de heer 
Den Uyl een aantal uitgangspunten 
van het kabinetsbeleid kan delen. Ik 
vind dat een grote vooruitgang. De 
verschillen gaan kennelijk nog over de 
omvang en de nuances, maar ik 
constateer met genoegen dat in vele 
opzichten de sporen dezelfde kant 
opgaan. 

De door het kabinet voorgestelde 
verhoging van het minimumloon met 
1 % heeft inderdaad consequenties 
voor het bedrijfsleven. Dit aspect 
heeft een rol gespeeld in de afweging. 
Ik meen dat wij op dit punt niet verder 
kunnen gaan, want dan zouden wi j 
teveel afbreuk doen aan dat tweede 
spoor. 

Het is nodig de collectieve sector te 
saneren - het is één van de kernpunten 
van ons beleid - om meer ruimte te 
maken voor de marktsector ten laste 
van de collectieve sector. Als de 
ruimte van de marktsector extreem 
was en als de collectieve sector zich 
jarenlang matig had gedragen, dan 
zou mijn antwoord hee! anders zijn 
geweest. Ik zeg de heer Den Uyl dat 
dit niet dogmatisch is; dit is een 
reactie op de feitelijke situatie van dit 
moment. Hopelijk zal mijn reactie 
over vijf jaar anders zijn, als hetzelfde 
probleem zich dan zou voordoen en 
als wij intussen in staat zijn geweest 
vele onderdelen te saneren. Helaas 
zijn wij nog niet zo ver. 

Wij hebben in deze debatten in 
eerdere termijn en tijdens dealgemene 
debatten in november al enige malen 
benadrukt dat er inderdaad een 
vertragingselement zit in het herstel 
van de investeringen. Dit is vervelend, 
maar zo is de praktijk. Was het maar 
waar dat het herstel één dag na 
aanpassingen, verbeteringen, renteda-
ling, saneringen en kostenverlagingen 
zou ontstaan. Ik hoop dat het spoedig 
ontstaat. Dit hangt echter af van een 
aantal factoren. Wij menen dat dit 
kabinetsbeleid daartoe bijdraagt. 

Ik kan echter niet de garantie geven 
met hoeveel, wanneer en hoe sr.al het 
nodige herstel van de investeringen 
tot stand komt. Ik kom straks nog op 
het punt van de bestedingsuitval. 
Daarover hoeft de heer Den Uyl zich 
geen zorgen te maken. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
zegt dat hij geen garantie kan geven 
over de termijn. Kan hij echter wel de 
garantie geven dat het leidt tot 
uitbreiding van investeringen? 

Minister Ruding: Ik heb gezegd dat 
garanties in deze zin niet kunnen 
worden gegeven. Het is mijn vaste 
overtuiging dat dit met een vertraging 
zal leiden tot verbetering van de 
investeringen en dus van de werkge-
legenheid. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat is mi jn 
vraag niet. De Minister zegt dat hij 
geen garanties kan geven over de 
termijn. Ik vraag of hij, via wat ik 
noem het eenzijdige bezuinigingsbe-
leid met de duidelijke ontmoediging 
van de investeringen door verminde-
ring van de afzet, garanties kan geven 
dat dit leidt tot de uitbreiding van 
investeringen. De Minister zegt dat hij 
een overtuiging heeft, maar waar 
berust die dan op? 

Minister Ruding: Ik deel de analyse 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Den Uyl geenszins. Ik kom straks nog 
terug op het punt van de bestedingen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik dacht dat 
dit alleen maar nuances waren. Dat 
kan toch niet zo'n verschil maken? 

Minister Ruding: Ik heb gezegd dat 
men geen harde garantie kan geven. 
Het betreft hier geen eenzijdig en 
overdreven bezuinigingsbeleid. Ik 
kom daar straks nog op terug. Als dit 
wel het geval zou zijn, dan zou zich 
een ontmoedigingssituatie kunnen 
voordoen, zoals de heer Den Uyl 
zojuist heeft geschetst. Daarvan is 
echter geenszins sprake. 

De heer Den Uyl (PvdA): o nee? Ik 
hoor echter niet anders. Ik heb 
gisteravond nog de mijnheer gezien 
die opnieuw de enquête gehouden 
heeft van de gezamenlijke kamers van 
koophandel: de rentedaling is prachtig, 
spectaculair, maar geen ondernemer 
zal echter overgaan tot nieuwe 
investeringen, tenzij hij nieuwe 
afzetverwachtingen ziet. Dit zegt 
Tinbergen. Dit zegt Witteveen. 
Iedereen kan waarnemen dat dit de 
praktijk is. Mijn fundamentele bezwaar 
is dat de Minister bezig is een situatie 
te creëren, waarvan hij zelf ter accepte-
ring en motivering zegt dat hij het 
financieringstekort wil terugbrengen 
en dat hij verder wi l gaan bezuinigen. 

Minister Ruding: Het financieringste-
kort is nog aan het stijgen, zoals u 
weet. 

De heer Den Uyl (PvdA): In die 
situatie doet de Minister geen voorstel-

Tweede Kamer 
21 december 1982 Koopkrachtbeeld voor 1983 1403 



Ruding 

len en neemt hij geen maatregelen 
om de investeringen in concreto u i t te 
lokken. Zonder die uitlokking komen 
ze er zeker niet. 

Minister Ruding: De basis daarvan is 
een verbetering van het macro-econo-
mische beleid. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vraag de Minister van 
Financiën om nog even in te gaan op 
de problematiek die telkens weer aan 
de orde is, namelijk bezuinigen en 
werk scheppen. Is het saneren van de 
overheidsfinanciën nu werkelijk, zoals 
de heer Den Uyl steeds suggereert, 
een instrument dat als het ware de 
werkgelegenheid vernietigt in plaats 
van dat het bijdraagt tot herstel van 
de werkgelegenheid? 

Is het niet volstrekt onjuist om 
telkens weer de indruk te wekken dat 
je door het saneren van de overheids-
financiën als het ware negatieve 
werkgelegenheidseffecten uitlokt? Het 
hangt er toch van af wat er in de rest 
van de economie gebeurt? Als je niet 
in de collectieve sector ombuigt en als 
je het financieringstekort niet wi l laten 
oplopen, dan moet je koopkracht van 
de rest van de economie overhevelen 
naar de collectieve sector en dus in de 
restvan de economie werkgelegenheid 
vernietigen. Ik vind dit een zo onzuiver 
element in de discussie over het 
inkomensbeleid, dat ik behoefte heb 
om dit nog even aan de orde te 
stellen. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik ben de heer De Vries zeer 
dankbaar voor zijn aanvullingen. 
Wanneer de heer Den Uyl mij de kans 
had gegeven, zou ik daarop in het 
latere deel van mijn betoog zijn 
ingegaan. 

De Voorzitter: U heeft alle gelegenheid 
daarop in te gaan. Er is geen enkele 
spreektijdbeperking. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik dank u zeer. 

Een volgend kernpunt van het 
beleid van de Regering is - ik ben blij 
dat de heer Den Uyl het op dat punt 
met ons eens is - het werkgelegen-
heidsbeleid: werk gaat vóór inkomen. 
Dit is een term die mij zeer goed 
bekend is, vooral ook de heer De 
Vries. Dit kernpunt van beleid is te-
loorgegaan in dit debat over de brief 
met betrekking tot de koopkracht. Het 
gaat namelijk om de verbetering van 
de werkgelegenheid en niet alleen om 
het inkomensplaatje. 

De noodzaak van een verdere 
daling van de rente is - dit heb ik 

reeds vele malen betoogd - een 
belangrijk element. Die heeft namelijk 
grote voordelen voor het tweede 
spoor, de versterking van de marktsec-
tor, maar ook - dit zeg ik met grote 
nadruk - voor de verlichting van de 
problematiek van de overheid, zij het 
dat hier enige vertraging optreedt. 
Een lager financieringstekort - wi j zijn 
hier helaas nog niet aan toe - draagt 
daartoe ook bij. 

Ik geloof dat de voorstellen van de 
heer Den Uyl en zijn collega's daartoe 
zeker niet bijdragen en dat ze op dat 
punt tot additionele problemen 
zouden leiden. Het gaat om een 
verlaging van de reële rente. Op dat 
punt hebben wij nog niet veel bereikt, 
maar ik hoop dat dit nog komt. 

Ik ga nu in op de problematiek van 
het teruglopen van de bestedingen of, 
zoals de heer Den Uyl het noemde, 
'de neerwaartse spiraal'. Ik wil vooral 
ingaan op de stelling van de heer Den 
Uyl dat het beleid van het kabinet 
daartoe, in ongunstige zin, een 
bijdrage levert. De heer Den Uyl 
noemde vooral een consumptie-uitval 
van rond 4%, die het gevolg zou zijn 
van de voorstellen van het kabinet. 

Ik leg er nogmaals de nadruk op dat 
de voorstellen van het kabinet zijn 
gericht op een structurele bijstelling -
dit gaat niet van de ene op de andere 
dag, maar wij moeten dit geleidelijk 
en met harde en vaste hand zien te 
bereiken - van de scheef gegroeide 
verhouding tussen de particuliere en 
de collectieve sector. 

In sommige sectoren kan dit op 
korte termijn leiden - daarover 
bestaat geen misverstand - tot enige 
daling van de consumptie. Het kan 
ook niet anders. Het zou een illusie 
zijn de stelling te verkondigen - ik doe 
dit ook niet - dat het niet het geval 
zou zijn en dat het geen probleem zou 
zijn. 

Daar staat echter tegenover dat in 
de voorstellen van het kabinet herstel 
van de investeringen een primaire 
doelstelling is en daarin zit het 
vertragingselement dat ik al noemde. 
Ik wijs er bovendien op d a t - afhankelijk 
van wat er verder gebeurt en van wat 
nog voortvloeit uit de besprekingen 
tussen de sociale partners - het 
aanwenden van een deel van de 
prijscompensatie ten behoeve van 
herverdeling van arbeid en dus 
behoud van banen - dit is overigens 
nog iets anders dan echte creatie van 
werkgelegenheid, zoals ik eerder heb 
betoogd - niet of nauwelijks zal leiden 
tot een terugval van de bestedingen. 

De middelen worden namelijk 
anders verdeeld, maar ze verdwijnen 
niet. Ze worden in het geval van 

herverdeling van werk over meer 
werknemers verdeeld. Voor een ander 
deel worden ze verdeeld over de 
bedrijven ten behoeve van het herstel 
van de rendementen. Hoe die verhou-
ding precies wordt, weten wij niet. 
Dat hangt ook af van het overleg 
tussen de sociale partners. Later geeft 
dit perspectief voor het herstel van de 
investeringen en meer werkgelegen-
heid. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil in dit verband een 
hardnekkig misverstand wegnemen, 
dat de heer Den Uyl steeds oproept. Ik 
vraag aan de Minister of hij het ermee 
eens is. De heer Den Uyl zegt steeds: 
wanneer men maar op korte termijn 
de afzet verbetert, zal er wel worden 
geïnvesteerd. Is de Minister het met 
mij eens dat geen enkele solide 
ondernemer investeert in korte-
termijnafzetverwachtingen, maar dat 
alleen doet op langere termijn? 

Minister Ruding: Ik stond op het punt, 
ook daarop nu terug te komen. Ik kan 
de gedachtengang van de geachte 
afgevaardigde de heer De Korte op 
dat punt zeer goed volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Den 
Uyl spreekt in dit verband steeds over 
de bestedingsterugval. Er is volgens 
mij toch sprake van een feitelijk 
misverstand. Hij wekt de indruk, dat 
er nu - ik meen dat hij ook een 
parallel heeft getrokken met de jaren 
'30 - sprake is van een omvangrijke 
bestedingsterugval. Bij de algemene 
beschouwingen in november hebben 
wij daarover uitvoerig van gedachten 
gewisseld. Ik ga dat debat niet 
herhalen. 

Toch wijs ik de heer Den Uyl erop, 
dat daarvan op dit moment geenszins 
sprake is in de gehele Nederlandse 
economie, wanneer wij kijken naar 
niet alleen consumptie en investerin-
gen, maar ook naar export. Hoewel de 
wereldeconomie zich helaas - dat 
weten wij allen - niet zo gunstig 
ontwikkelt, alsook de wereldhandel, is 
de ontwikkeling van onze exportposi-
tie, in sterke mate als gevolg van de 
verbetering van onze concurrentiepo-
sitie, welke ontwikkeling zich, naar wi j 
hopen, doorzet, relatief gunstig. De 
voorstellen van de Partij van de 
Arbeid helpen volgens mij op dit punt 
geenszins. 

Ik wi l er de nadruk op leggen, dat er 
op dit moment een probleem is. Ik 
ontken dat niet. Geen enkele beleids-
variant, ook niet die van de Partij van 
de Arbeid, kan de garantie geven, dat 
die totale bestedingen op korte en 
vooral op lange termijn, waarom het 
mij meer gaat, volledig behouden 
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kunnen worden. Wanneer men op 
korte termijn geforceerd, bij voorbeeld 
via een banenplan, 'werkgelegenheid' 
creëert en de bestedingen hoog 
houdt, kan dat op korte termijn 
misschien gunstige effecten hebben. 

Iets dergelijks kan impulsen en 
stimulansen geven. Dit verschijnsel 
kan niet structureel behouden worden. 
Men kan daarop geen verbetering, 
ook niet van de marktsector, baseren. 
Immers, er ontstaan slechte, ongunsti-
ge macro-economische effecten. Die 
zullen met enige vertraging weer 
negatieve effecten hebben op de 
marktsector, waar de werkelijke 
werkgelegenheid op lange termijn 
vandaan noet komen. Vandaar dat wij 
menen, dat niet alleen moet worden 
gekeken naar de effecten op de korte 
termijn, hoewel die niet kunnen 
worden verwaarloosd, maar met 
name ook naar die op wat langere 
termijn. 

Dat wordt weer bepaald door de 
noodzaak om de scheefgegroeide 
economie te redresseren. Dit is 
gebeurd, omdat de consumptie de 
afgelopen jaren ook extreem is 
gestegen. Te veel sectoren van onze 
economie zijn boven hun stand gaan 
leven. Dat was misschien prettig op 
de korte termijn, maar men moet nu 
terug, evenwel niet naar een onaan-
vaardbaar niveau. 

Ik geloof niet dat er nu gesproken 
kan worden van de 'neerwaartse 
spiraal', zoals de geachte afgevaardig-
de de heer Den Uyl heeft gedaan. 
Mocht die zich in de toekomst onver-
hoopt voordoen, dan moeten wij onze 
ogen daarvoor inderdaad niet sluiten. 
Wij zullen op het goede moment 
additionele maatregelen moeten 
nemen. In het regeerakkoord staat 
ook, dat er dan, voor zover nodig, een 
afweging moet plaatsvinden tussen 
stimulering van de bestedingen 
enerzijds en een minder snelle daling 
van het financieringstekort anderzijds. 
In dit geval wordt dan wel gesproken 
over daling van het financieringstekort. 
Daarvan is nu helaas nog geen 
sprake. 

In dit verband wil ik er nogmaals de 
nadruk op leggen, dat de bijdrage die 
de overheid, gewild of ongewild, aan 
die problematiek van de bestedingen 
heeft geleverd gedurende de afgelo-
pen jaren en volgend jaar niet verwaar-
loosd moet worden. Die bijdrage 
betreft steeds stijgende financierings-
tekorten. Zou het financieringstekort 
op dit moment zeer sterk dalen, wat 
geenszins het geval is, zoals men 
weet, dan kan men misschien zeggen: 

de overheid draagt bij tot de proble-
matiek die de heer Den Uyl schetst of 
waarvoor hij althans bang is. Dat is 
helemaal niet het geval. Zoals ik al 
heb gezegd, zal het financieringstekort 
ook in 1983 verder stijgen. 

Ik meen dan ook dat de voorstellen, 
eerder onder woorden gebracht door 
de geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens en in algemene termen 
herhaald door de geachte afgevaardig-
de de heer Den Uyl, wellicht op 
sommige punten op korte termijn 
extra stimulansen kunnen geven, 
maar om langere termijn leiden tot 
een verdere verstikking van onze 
economie. Die leiden niet tot een 
structureel herstel van onze economie 
en dus van de werkgelegenheid. 

Voor de overheidsfinanciën betekent 
niet-saneren op dit moment een 
verdere verschuiving van de grote 
problemen, die er al zijn, naar de 
komende jaren. 

Ik wil speciaal benadrukken de 
extreem snel stijgende schuldenlast in 
de collectieve sector, van vooral de 
overheid. Vergeet echter niet de 
sociale fondsen. Als gevolg daarvan 
zullen in de komende jaren de 
bedragen voor rente en aflossing in 
absolute en ook in relatieve termen 
sterk stijgen. Als wij nu geen maatre-
gelen nemen, zullen wi j omstreeks 
1990 in een situatie verkeren dat er in 
de totale begroting heel weinig ruimte 
is voor normaal overheidsbeleid, ook 
voor de zwakkeren. 

Wij hebben dan een veel groter 
probleem gecreëerd dan waarover de 
heer Den Uyl nu spreekt. De zaak is in 
een aantal opzichten in de collectieve 
sector uit de hand gelopen. Men moet 
dus nu saneren. Het is dan echter een 
gematigd saneren. Het wordt niet te 
snel, niet te eenzijdig en niet te grof 
gedaan. Het moet echter wel gebeuren. 

Naar mijn mening moeten alle 
sectoren in de Nederlandse economie 
offers brengen ter verbetering van de 
macro-economische situatie. Uitstel 
daarvan, zoals de geachte afgevaardig-
de Den Uyl bepleit, is een illusiepoli-
tiek. Het kan zelfs leiden, wat de 
werkgelegenheid en de rijksbegroting 
betreft, tot een struisvogelpolitiek. 
Naar mijn mening bestaat er geen 
alternatief voor de voorstellen van het 
kabinet. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ook in deze termijn zijn 
verschillende afgevaardigden terugge-
komen op het vraagstuk van de 
'twee-verdieners". Mevrouw Brouwer 
heeft dit vraagstuk zeer sterk geplaatst 

in het kader van de emancipatie. Zij 
heeft gezegd dat een formele gelijkbe-
rechtiging nog iets anders is dan de 
hoogst noodzakelijke materiële 
gelijkberechtiging. Ik bestrijd deze 
opmerking van mevrouw Brouwer 
geenszins, maar ik wil er toch enkele 
kanttekeningen bij plaatsen. 

Ik durf de stelling aan dat zonder 
een formele gelijkberechtiging een 
materiële gelijkberechtiging niet goed 
mogelijk is. Op zichzelf is deze stap 
een stap op de weg in de goede 
richting. Er is echter nog iets anders. 
Mevrouw Brouwer heeft het vraagstuk 
heel sterk geplaatst in het kader van 
de emancipatie van de vrouw. Bij dit 
wetsontwerp zijn echter niet alleen 
aan de orde emancipatoire gedachten 
in de man-vrouwverhouding, maar 
ook de gelijkberechtiging van de 
leefsituatie. 

Het gaat om de vraag hoe de 
belastingheffing moet plaatsvinden in 
het geval dat de man en de vrouw zijn 
getrouwd en in het geval dat de man 
en de vrouw samenleven dan wel 
andere verbanden aanwezig zijn. In 
dat opzicht behoort naar mijn stellige 
overtuiging de fiscus een neutraal 
standpunt in te nemen. Daarbij mag 
evenwel geen drempel worden 
gelegd om beperkingen in te voeren. 
Naar mijn mening gebeurt dat ook 
niet in deze voorstellen. 

De heer Nypels heeft de extra 
belasting op zichzelf een bezwaar 
gevonden. Ik kan mij dat voorstellen. 
Ik houd in beginsel niet van belastin-
gen, hoewel men misschien anders 
van mij zou verwachten gezien de 
positie die ik bekleed. Belastingopleg-
ging en belastingverhogingen zijn 
onaangename zaken, die ik liever 
achterwege laat. Er is echter wel iets 
aan de hand met deze voorstellen. 

De geachte afgevaardigde maakte 
nog niet zo lang geleden deel uit van 
een kabinet. Ik weet niet hoe de 
bewindslieden van D'66 zich in dat 
kabinet op dit punt hebben opgesteld, 
maar het punt is aan de orde geweest. 
Toen kwam de mogelijkheid naar 
voren van de beruchte tariefgroep 5. 
Het is mijn stellige overtuiging dat de 
tariefgroep 5 in de opzet die ik heb 
aangetroffen toen ik op het Ministerie 
van Financiën aankwam, anti-emanci-
patoir zou hebben gewerkt. Bovendien 
zou de opbrengst hoger zijn geweest. 
Juist vanwege het emancipatoire 
effect heb ik ernaar gestreefd, een 
oplossing te vinden die spoorde met 
de nota 'Op weg ..'. 

Ik kom tot de opmerkingen van de 
heren Wöltgens en De Korte. De heer 
Wöltgens heeft een motie ingediend, 
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waarin de elementen staan die hij in 
zijn betoog heeft aangedragen. Ik 
meen verder te mogen vaststellen dat 
de elementen die in de motie van de 
heer Wöltgens voorkomen, ook in 
vragende vorm aan mij zijn voorge-
legd, en wel door de heer De Korte. 
De heer De Korte heeft mij in het 
kader van de gelijkberechtiging -
zoals ik zojuist aan het adres van 
mevrouw Brouwer heb uiteengezet 
- een viertal vragen voorgelegd. 

De heer de Korte zou gaarne zien 
dat de datum van ingang werd 
verschoven naar 1 juli en dat de 
integrale rolwisseling evenzeer reeds 
per 1 juli in werking zou kunnen 
treden. Ik ben de Kamer er erkentelijk 
voor dat zij hierop zo positief heeft 
gereageerd. 

De heer De Korte heeft gesuggereerd 
dat op de door hem aangegeven 
manier de ti jd zou kunnen worden 
gewonnen om ook de oudere gehuw-
den gelijk te stellen met de oudere 
ongehuwden, en wel in die zin dat 
een gelijke behandeling hoe dan ook 
tot stand wordt gebracht. De gewon-
men tijd zou dus kunnen worden 
gebruikt om dat te bereiken. Ten 
slotte vroeg de heer De Korte - ik 
meen dat dit punt ook naar voren is 
gekomen uit de opmerkingen van de 
heer Wöltgens en mevrouw Ter 
Veld - de voetovergang geleidelijker 
te doen plaatsvinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat 
de geachte afgevaardigden die 
hierover hebben gesproken, interes-
sante suggesties hebben gedaan. Het 
is duidelijk dat het geheel moet 
worden bezien in het kader van de 
mogelijke opbrengst en van de 
opbrengst die in 1983 moet worden 
gerealiseerd. Het wetsontwerp moet 
echter nog worden vervaardigd. 
Vanuit de positieve grondhouding 
- een term die gemeengoed is 
geworden nadat hij door de Minister-
President werd gebruikt - wil ik de 
suggesties van de geachte afgevaar-
digden bezien. Dat betekent dat ik zal 
bekijken of er mogelijkheden aanwezig 
zijn om daaraan tegemoet te komen. 

Zo enigerlei vorm hiervan niet te 
verwezenlijken is, zal daarop zeer 
uitgebreid worden ingegaan in de 
memorie van toelichting op het 
wetsontwerp, zodat de Kamer het 
voor en tegen kan bezien. Die toezeg-
ging doe ik de geachte afgevaardigden 
gaarne. Ik leg derhalve aan de 
geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens de vraag voor, of hij gelet 
op deze mededelingen nog behoefte 
heeft aan zijn motie. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal dat overwegen. 
Op zich zelf kan het echter geen 
kwaad, wanneer de Kamer een 
uitspraak doet en de Staatssecretaris 
op die manier zwart op wit geeft 
vanuit welke grondhouding het 
parlement de voorstellen tegemoet 
zal treden. 

Ik begrijp dat de positieve grondhou-
ding van de Staatssecretaris ook gold 
voor de opmerkingen van de heer De 
Korte. Dat betreft dan tevens de 
ingangsdatum van 1 juli, te zamen 
met de invoering van de integrale 
rolwisseling. Ik neem aan dat de 
Staatssecretaris toch van hetzelfde 
budgettaire effect uitgaat, gelet op het 
eenmalige karakter van die operatie. 

Staatssecretaris Koning: Ik zeg niet 
dat het mogelijk is, maar ik zal het 
nagaan. Als het mogelijk is, moet er 
een oplossing worden gevonden 
zodat de budgettaire opbrengst in 
1983 gelijk blijft. Dit houdt in dat de 
structurele opbrengst bij een latere 
ingangsdatum hoger is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan zal de 
heer De Korte wel dankbaar zijn. 

Staatssecretaris Koning: In dat geval 
moeten in de Miljoenennota 1984 
voorstellen worden gedaan om een 
aanpassing te vinden. De heer 
Wöltgens werkt naar boven en ik naar 
beneden. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De geachte afgevaardig-
de de heer De Korte heeft gevraagd 
naar de ontwikkeling van de lasten 
voor werkgevers in het kader van de 
sociale verzekering en vooral naar de 
berichten dat ondanks de doelstelling 
van het kabinet van stabilisatie van 
lasten voor werkgevers in bepaalde 
sectoren toch sprake kan zijn van 
stijging van de premies voor werkge-
vers. Het uitgangspunt van het 
kabinet is stabilisatie van de macro-
premiedruk voor werkgevers. Deze 
stabilisatie is uitgedrukt in termen van 
de loonsom. 

Uiteraard kan de doelstelling van 
het kabinet slechts worden geformu-
leerd in macrotermen. Dit kan beteke-
nen dat in bepaalde bedrijven een 
geringe stijging van de premiedruk 
optreedt. Dit is een gevolg van 
verschillen in opbouw van de loonsom, 
dus de inkomensverdeling. 

Verder is in de macro-premiedoel-
stelling eendaling van het werkgevers-
deel van de ziektewetpremie ver-
werkt. Voor bedrijven die eigen-risico-
dragers zijn, kan dit effect natuurlijk 

niet worden verwerkt. Het voordeel 
van een lager ziekteverzuim komt 
rechtstreeks aan deze bedrijven ten 
goede. 

De heer De Korte (VVD): Is het in dit 
licht niet verstandig, de stabilisatie-
norm toe te passen voor de premies 
met uitzondering van de ziektewetpre-
mie? Anders krijgen wij een sterk 
vertekend beeld. Het is goed, daarna 
te bezien wat er ontbreekt. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik vraag mij 
af of het beeld vertekend is. De 
eigen-risicodragers incasseren 
evenzeer als anderen het voordeel 
van het terugdringen van hetziektever-
zuim. Dit komt echter in het percentage 
niet tot uitdrukking. Ik zie niet in dat 
uitzonderingen op onze regel moeten 
worden gemaakt. Ik wil het nog eens 
overwegen, maar op dit moment heb 
ik de indruk dat er geen aanleiding is 
tot een afwijking. Mocht uit een latere 
overweging blijken dat deze gewenst 
of noodzakelijk is, dan kan hiertoe 
altijd worden besloten. 

De heer De Korte (VVD): Als het 
kabinet zegt dat de lasten voor 
werkgevers worden gestabiliseerd, 
lijkt het mij verstandig dat dit zoveel 
mogelijk een vertaling op het niveau 
van de ondernemingen vindt. Anders 
is het een loze belofte voor de 
ondernemers. 

Staatssecretaris De Graaf: Lasten 
voor werkgevers komen niet altijd op 
dezelfde wijze voor verschillende 
groepen tot uitdrukking in de premie-
druk. Dit neemt niet weg dat er ook 
voor eigen-risicodragers sprake zal 
zijn van afnemend ziekteverzuim. Dit 
vertaalt zich op een andere wijze voor 
hen dan voor de anderen, ook in 
vermindering van de lastendruk voor 
die bedrijven. 

De heer De Korte (VVD): Ik noem ook 
de franchise in de WAO. Het hangt af 
van de structuur van het bedrijf of het 
binnen de macro-norm op micro-ni-
veau hetzelfde effect ondervindt als 
andere bedrijven. 

Staatssecretaris De Graaf: Dit is juist. 
Ik heb in mijn reactie erkend dat het 
beeld voor de individuele bedrijven 
afhangt van de verdeling van de 
loonsom binnen de bedrijven. Ik kan 
echter niet anders werken dan met 
macro-cijfers. Hoe deze in de praktijk 
uitvallen, hangt af van de concrete 
situatie in een bedrijf. 

De heer De Korte (VVD): Is de Staats-
secretaris het desalniettemin met mij 
eens dat, ook wanneer het over de 
hele linie wordt gemeten - alle 
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De Graaf 
bedrijven te zamen genomen - , toch 
gesteld moet worden dat de premie-
druk ten aanzien van de werkgeverslas-
ten wel degelijk toeneemt? Het is 
weliswaar niet met zoveel als voor de 
eigen-risicodragers, maar misschien 
wel met 0,2% of daaromtrent. Dat is 
eigenlijk toch ook een verkeerde zaak. 

Staatssecretaris De Graaf: Er zit 
inderdaad een geringe premiedrukstij-
ging voor ook de werkgevers in. 
Uitgedrukt in de loonsom echter - de 
geachte afgevaardigde drukt de 
premiedrukstijging uit in het premie-
plichtige loon en dat is een ander 
begrip - is de premiedrukstabilisatie 
voor de werkgevers grosso modo 
aanwezig. Er is hier slechts van een 
heel gering afwijking sprake. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevouw 
Ter Veld heeft, in relatie tot de te 
wijzigen samenloopregeling, een 
motie ingediend met als strekking dat 
de werknemers in de sociale werkvoor-
ziening niet gunstiger doch ook niet 
ongunstiger mogen worden behan-
deld dan de werknemers in het 
bedrijfsleven. Zij vraagt in dat verband 
om intrekking van het besluit om per 
1 juli 1982 de prijscompensatie met 
1 % te korten. De anti-cumulatiebepa-
lingen hebben betrekking op de 
sociale zekerheid. Het betreft dan ook 
een ander terrein dan het mutatiebe-
leid arbeidsvoorwaarden ingevolge 
de Wet Sociale Werkvoorziening. Ik 
heb daar ook in tweede termijn reeds 
op gewezen. 

Ook de achtergrond en de argumen-
tatie van het gekozen mutatiebeleid 
bij de WSW acht ik in eerste instantie 
voldoende belicht. Ik wijs er hierbij 
nogmaals op dat de lonen in de 
sociale werkvoorziening, evenals de 
lonen in de collectieve sector, door de 
overheid worden bekostigd. Ik 
ontraad dan ook de door mevrouw 
Ter Veld op dit punt ingediende 
motie. 

Mevrouw Brouwer heeft nog even 
gesproken over de toepassing van de 
6-maandentermijn uit artikel 33 AAW 
en artikel 44 WAO en daarbij gewezen 
op het naar haar mening bestaande 
gevaar voor de rechtspositie van de 
WAO'ers. Zij wilde graag van mij een 
bevestiging dat met die 6-maandenter-
mijn niet bedoeld is een versnelde 
afschatting van de WAO-gevallen. Zij 
vroeg aan mij een bevestiging van het 
individueel blijven benaderen van de 
beoordeling van dit soort WAO-geval-
len. Ik kan die bevestiging zonder 
meer geven. Het beleid wordt op dit 
punt beslist niet losgelaten. 

In de discussie tussen de Minister 
en de heer Den Uyl over de Wet 
Aanpassingsmechanismen (WAM), 
zoals we deze wet kennen vanaf 1 
januari 1980, voelde ik mij enigszins 
aangesproken vanwege het feit dat ik 
bij die discussie destijds ook nauw 
betrokken ben geweest. In de WAM is 
niet voor het eerst een koppeling in 
ons sociale-zekerheidssysteem 
gelegd. 

Die koppeling was er al lang, want 
het hanteren van het indexcijfer van 
de regelingslonen bestond al vanaf de 
eerste volksverzekering en staat ook 
in elke werknemersverzekering met 
een langdurig karakter. De koppeling 
is alleen gezuiverd door de invoering 
van de WAM. Er is op dat moment 
een herwaardering gekomen van een 
aantal de index bepalende loonele-
menten. Toen is ook de netto-netto-
koppeling vastgelegd tussen mini-
mumloon en sociale minima. 

Dit wettelijk mechanisme staat nu 
niet ter discussie en het wordt ook 
niet losgelaten. Het enige dat we 
doen, is constateren dat we de 
uitkomst van dit mechanisme in 1983 
simpelweg niet kunnen opbrengen. 

Om die reden heeft de overheid, die 
daarvoor een eerste verantwoordelijk-
heid draagt, maatregelen voorgesteld 
voor ambtenaren en trendvolgers 
voor de sociale zekerheid. Ik wi l er 
heel nadrukkelijk op wijzen dat wat 
hier gebeurd is, namelijk de correctie 
van de uitkomst van dit mechanisme 
in 1983, in beginsel ook lag opgesloten 
in de rapportage van informateur Van 
Kemenade. Die benaderingswijze 
werd toen door de heer Den Uyl nogal 
enthousiast ontvangen. 

Ik wi l er wel op wijzen dat ook in het 
rapport van de informateur Van 
Kemenade op een tweetal onderdelen 
de uitkomst van dat mechanisme in 
1983 werd doorbroken. Het eerste 
geval was namelijk de uitschuifopera-
tie die wij op 1 juli 1982 hebben 
gehad, en die ook gehandhaafd zou 
blijven in 1983. Het tweede element 
van het doorbreken van de uitkomst 
is, dat de prijscompensatie die per 1 
januari 1983 zou worden ingeleverd in 
de marktsector, een directe vertaling 
zou vinden in het indexcijfer van de 
regelingslonen, afwijkend van het 
wettelijk mechanisme zelf. 

Daarmee constateer ik, dat ook in 
die benaderingswijze op twee vrij 
essentiële punten werd afgeweken 
van de uitkomst van het mechanisme 
zoals wij dat in de sociale verzeker>ng 
kennen. Dit hield dus evenzeer een 
bijstelling in, zij het dat die misschien 
minder ver gaand is dan die welke wi j 
nu toepassen. 

Minister De Koning heeft mij nog 
gevraagd, een reactie te geven op een 
opmerking van de heer Leerling 
betreffende de ontwikkeling van de 
lonen tussen modaal en twee keer 
modaal over de periode 1973 tot 1981. 
Inclusief incidenteel heeft de heer 
Leerling cijfers genoemd die wi j niet 
helemaal kunnen plaatsen. Minister 
De Koning is voornemens, die 
problematiek mee te nemen in de 
notitie over het inkomensbeleid. Om 
die reden is het waarschijnlijk, te 
stellen dat de motie van de heer 
Leerling op dit moment nog iets te 
vroeg is. Zij kan beter bij de discussie 
over die notitie aan de orde komen. 

Mijnheer de Voorzitter! In eerste 
termijn heb ik een overzicht verstrekt 
met het voorbeeld van een WSW-er 
die deeltijdarbeid verrichtte in relatie 
tot de anti-cumulatie in het kader van 
de WAO. Helaas zijn in die cijfers die 
inmiddels al als bijlage aan de 
Handelingen zijn toegevoegd, enkele 
rekenfouten ingeslopen. Ik heb nu een 
verbeterde lijst die ik u gaarne 
overhandig. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat tegen 
het opnemen van een noot in de 
Handelingen geen bezwaren bestaan. 

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]2 

De vergadering wordt van 12.30 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer B. de Vries, die het heeft 
gevraagd. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even terugkomen 
op een discussie die wi j gisteren 
hebben gevoerd over de vraag, of het 
noodzakelijk zou zijn om eventueel 
donderdag te vergaderen. Wij hebben 
toen de afspraak gemaakt dat wi j 
daarover vandaag bij de regeling van 
werkzaamheden een beslissing 
zouden nemen. Heeft u de indruk, dat 
het noodzakelijk is, gelet op de 
vordering van onze agenda, donder-
dag te vergaderen? Mij is opgevallen, 
dat in de agenda twee wetsontwerpen 
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Voorzitter 

zijn genoemd die in het ti jdschema 
niet zijn terug te vinden. Die betreffen 
de RWW voor 16- en 17-jarigen en de 
AOW-rechten bij overli jden. Wij 
achten het wel noodzakelijk, dat die 
wetsontwerpen deze week worden 
behandeld. Wellicht zou kunnen 
worden overwogen, vanavond en 
morgenavond iets langer door te 
gaan, zodat wi j de zaak vandaag en 
morgen toch nog kunnen afhandelen. 
Ik weet niet of dat naar uw oordeel 
een zinnig voorstel is. 

De Voorzitter: Zoals de Kamer weet, 
ben ik daartoe niet bereid. Ik ben 
eventueel bereid, morgen om 09.15 
uur te beginnen. Het is ook nog 
denkbaar, indien men sober het 
woord voert, dat wij vandaag en 
morgen wel met de gehele agenda 
rond komen. Het informele schema 
waaraan de heer De Vries refereert, is 
gisterenmiddag om 15.00 uur opge-
steld. Sindsdien hebben wij enige 
uren gewonnen. Het lukt misschien, 
maar ik ben er niet zeker van. 

De heer De Vries (CDA): Dan lijkt het 
mij wijs, Mijnheer de Voorzitter, in 
ieder geval af te spreken dat w i j 
morgenochtend om 09.15 uur begin-
nen. Mocht in de loop van de dag 
blijken, dat de agenda niet afgehandeld 
kan worden, dan kan de Kamer alsnog 
overwegen, hoewel u daarover zelf 
niet enthousiast bent, morgenavond 
toch maar langer door te gaan. 

De Voorzitter: Naar mi j blijkt, maakt 
de Kamer hiertegen geen bezwaar. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Nieuwe bepalingen inzake de lijkbe-
zorging (Wet op de lijkbezorging) 
(11256). 

De Voorzitter: De heer Faber vraagt 
heropening van de beraadslaging. Ik 
stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Sinds wij de vorige keer 
over dit wetsontwerp spraken, is het 
een en ander veranderd. Er is een 
vijfde nota van wijziging ingediend en 
voorts is er een brief binnengekomen 
van Minister Brinkman. Dat heeft 
enkele gevolgen voor de resultaten 
van de gedachtenwisseling in eerste 
termijn. 

In de nota van wijziging stelt de 
Minister dat hij bereid is de ruimings-
termijn van 10 op 20 jaar te stellen. 
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Hierin komt hij de Kamer tegemoet. 
Dat betekent dat het amendement op 
stuk nr. 21 kan worden ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Wessel-Tuinstra en Faber (stuk 
nr. 21, herdruk) is ingetrokken, maakt 
het geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie is echter niet 
tevreden met de ontsnappingsclausule 
die de Regering hierbij wil hanteren 
om in voorkomende gevallen toch 
van de termijn van 20 jaar af te 
komen. Die wordt in feite gereduceerd 
tot het verteringsproces. De argumen-
ten inzake grafrust en piëteit worden 
naar ons gevoel onvoldoende gehono-
reerd. Dat leidt ertoe dat het in de 
nota van wijziging voorgestelde lid 5 
bij onze fractie op grote bezwaren 
stuit. Er zijn inmiddels twee amende-
menten ingediend op stuk nr. 47 om 
dat technisch te ondervangen. 

In zijn brief komt Minister Brinkman 
tot de conclusie dat het amendement 
op stuk nr. 38 betreffende de Monu-
mentenwet overbodig is. Er wordt 
onder meer gerefereerd aan voorbeel-
den, waarbij de Monumentenwet al 
opgeld zou doen. 

Ik zou er prijs op stellen als door de 
Regering een aantal voorbeelden 
zouden kunnen worden genoemd, ter 
verheldering van deze gedachtenwis-
seling. Onze conclusie is echter dat 
het amendement op artikel 33, op stuk 
nr. 38, kan worden ingetrokken. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Faber (stuk nr. 38) is ingetrokken, 
maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Faber (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan het amendement op 
stuk nr. 39 is in eerste termijn niet zo 
erg veel aandacht geschonken. Ik wijs 
er echter op dat dit een op zich zelf 
staande zaak is. De termijn van 50 
jaar, die in het daaropvolgend artikel 
49 wordt genoemd, heeft niets te 
maken met het amendement op stuk 
nr. 39. 

Mevrouw Haas-Berger (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het nieuwe 
amendement van de heer Faber op 
stuk nr. 47, dat hij zojuist aankondigde, 
heb ik nog niet gezien. 

De Voorzitter: Ik heb het ook net 
gekregen. Daarom lijkt het mij beter, 
dat wij de stemming uitstellen tot het 
eind van deze week. 

Regeling van werkzaamheden 
Clingendael 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou blij zijn als de 
stemming werd uitgesteld, want het 
wordt langzamerhand wel erg 
onoverzichtelijk. Ik zelf heb daaraan 
bijgedragen door ook nog op het 
laatste nippertje een amendement in 
te dienen. In het verlengde van de 
gevoerde discussies stel ik voor aan 
artikel 62 een derde lid toe te voegen. 

De nieuwe Wet op de lijkbezorging 
beoogt mensen meteen buitenlandse 
religie het mogelijk te maken volgens 
hun religie of rite te begraven of te 
cremeren. Een van die religies is die 
van de Hindoestanen. Die religie 
vereist dat de verstrooiing van de as 
gebeurt op dezelfde dag als de 
crematie. Ik heb in mijn eerste en 
tweede termijn de Minister gevraagd 
dat mogelijk te maken. Hij zei toen dat 
het hem niet bekend was dat daar 
veel vraag naar was, maar bij uitzon-
dering was het wel mogelijk via een 
verzoek aan de officier van Justitie. 

Het verbaast mij niet dat die vraag 
er niet was, want tot nu toe was het 
voor Hindoestanen niet mogelijk 
volgens hun rite te cremeren. Met het 
in werking treden van de nieuwe wet 
is dat wel mogelijk. Dan zal er dan ook 
een stroom aanvragen komen. 
Daarom heb ik een amendement 
voorgesteld waarin uitdrukkelijk in de 
wet de mogelijkheid wordt opgeno-
men om ontheffing van de termijn 
van artikel 62 te verkrijgen bij de 
officier van Justitie. 

De Voorzitter: Mevrouw Wessel-Tuin-
stra heeft medegedeeld, dat zij haar 
amendement op stuk nr. 24 heeft 
ingetrokken, zodat het geen onderwerp 
van beraadslaging meer uitmaakt. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen in verband met dit wets-
ontwerp aan het eind van deze week 
te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-De Waart over de statuten van 
de Stichting Instituut Clingendael 
(17667, nr. 7), ingediend op 20 
december 1982 bij het debat over het 
desbetreffende wetsontwerp. 

De Voorzitter: De heer De Waart 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 
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D 
De heer De Waart (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! In zijn reactie op de 
door mij ingediende motie heeft de 
Minister verklaard dat publikaties van 
het instituut als regel onder verant-
woordelijkheid van de auteurs 
worden uitgebracht, dat adviezen 
juridisch alleen onder verantwoorde-
lijkheid van het bestuur kunnen 
vallen, maar dat het bestuur eveneens 
vrij is in zijn benadering en van 
advisering kan afzien of met meerder-
heids- en minderheidsstandpunten 
kan komen. Tevens heeft hij verklaard 
dat wordt gestreefd naar een even-
wichtige maatschappelijke spreiding 
in bestuur en staf. Onder deze 
omstandigheden lijkt mij een nadere 
uitspraak van de Kamer overbodig. 
Daarom trek ik mijn motie in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Waart (17 667, nr. 7) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met de wetsontwerpen: 

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet (gedeeltelijk 
achterwege laten van de herziening 
van de kinderbijslagbedragen per 
1 januari 1983) (17 467); 

Nadere wijziging van een aantal 
sociale verzekeringswetten, de Wet 
Werkloosheidsvoorziening en de Wet 
op de Loonbelasting 1964 (afschaffing 
minimumdagloon WAO en herziening 
minimumdagloonbepalingen in de 
WW en de WWV) (17647); 

Wijziging van de Wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (Beëindiging 
vereveningstoeslagen) (17 674); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (nadere regeling van de 
samenloop van uitkering met inkom-
sten uit arbeid) (17 675); 

Wijziging van de wet van 4 juni 
1981, Stb. 350 (vaststelling en 
verdeling van de premie voor de 
werkloosheidsverzekering) (17 676); 

Beperking van de herziening van 
het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 
1 januari 1983(17 677); 

en over 
de motie-Linschoten en De Korte 

over gelijke berechtiging van gehuw-

den en ongehuwd samenwonenden 
bij nadere sociale-verzekeringswetge-
ving (17647, nr. 9); 

de motie-Willems over de financiële 
situatie van één-oudergezinnen 
(17600-XV, nr. 16); 

de motie-Groenman over de 
vrijlating van bijverdiensten in de 
bijstand (17 600-XV, nr. 17); 

de motie-Buurmeijer c.s. over de 
vrijlatingsfaciliteit voor één-ouderge-
zinnen (17 600-XV, nr. 18); 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
staffeling van de jeugdlonen (17 666, 
nr. 5); 

de motie-Groenman over gezinnen 
met twee inkomens (17 666, nr. 6); 

de motie-Wöltgens c.s. over 
bevriezing van min imumloon en 
sociale uitkeringen per 1 juli 1983 
(17 666, nr. 7); 

de motie-Wöltgens c.s. over de 
toepassing van de inflatiecorrectie 
(17 666, nr. 8); 

de motie-Willems over een voor 
iedereen gelijke vakantie-uitkering in 
1983(17 666, nr. 9); 

de motie-Groenman en Nypels over 
een eventueel initiatief van de 
Regering om te komen tot loonmati-
ging in 1983 (17666, nr. 10); 

de motie-Wöltgens over de vermo-
genspositie van de sociale fondsen in 
1983(17 666, nr. 11); 

de motie-Wöltgens c.s. over het 
fiscale voordeel van aftrekbaarheid 
van sociale verzekeringspremies 
(17 666, nr. 12); 

de motie-Leerling over de koop-
kracht van de middengroepen (17 666, 
nr. 13); 

de motie-Wöltgens en Ter Veld over 
het vraagstuk van individualisering en 
draagkracht (17 666, nr. 14); 

de motie-Ter Veld en Knol over de 
WSW-werknemers en de werknemers 
in het bedrijfsleven (17 666, nr. 15). 

De Voorzitter: Naar mij is gebleken, 
worden alle op deze wetsontwerpen 
ingediende amendementen voldoende 
ondersteund. 

Enkele leden hebben gevraagd om 
een vierde termijn. Ik stel voor, 
daartoe gelegenheid te geven. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb een opmerking 
over de motie-Linschoten en De Korte 
(17 647, nr. 9). De Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft hierop tijdens zijn beantwoording 
op een dusdanige wijze gereageerd, 
dat de VVD-fractie op dit moment 
tevreden is gesteld. Ik ben het met de 
Staatssecretaris eens, dat deze zaak 

bij de discussie over de stelselherzie-
ning aan de orde moet komen. Ik 
verzoek u de motie tot dat moment 
aan te houden en thans van de 
agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Linschoten stel ik voor, zijn 
motie (17647, nr. 9) van de agenda af 
te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb niets in te 
trekken of aan te bieden, maar ik wi l 
van deze gelegenheid gebruik maken 
om enkele stemverklaringen af te 
leggen. 

De Voorzitter: Wilt u daarmee even 
wachten? Mij was aangekondigd dat u 
wel iets wilde intrekken. Laten wi j er 
geen ratjetoe van maken! 

De heer De Korte (VVD): De heer 
Wöltgens trekt zich zelf in! 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik verzoek u om de 
motie-Ter Veld en Knol (17 666, nr. 15) 
op dit moment van de agenda af te 
voeren en de stemming daarover tot 
een latere termijn aan te houden. De 
Staatssecretaris heeft namelijk al 
gezegd dat de mutatie in de lonen 
van de WSW-werknemers nu in feite 
niet aan de orde is, maar het wets-
ontwerp over de anti-cumulatie 
(17675). 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Ter Veld stel ik voor, haar 
motie (17666, nr. 15) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie heeft 
amendementen ingediend op het 
wetsontwerp over de minimumdag-
loonbepalingen (17647). Deze amen-
dementen zijn voor onze fractie van 
een zodanig belang dat, wanneer deze 
amendementen onverhoopt niet 
mochten worden aangenomen, wi j 
ons genoodzaakt zullen zien om tegen 
dit wetsvoorstel te stemmen. 

Wij hopen dat mijn amendement op 
stuk nr. 6 op het wetsontwerp over de 
vereveningstoeslagen (17 674) zal 
worden aangenomen. Mocht dat niet 
het geval zijn, dan zullen wij onze 
steun niet onthouden aan het amen-
dement-Kraaijeveld-Wouters en De 
Korte (17 674, nr. 7), aangezien dit in 
iedere geval enige verbetering 

Tweede Kamer 
21 december 1982 

Clingendael 
Koopkrachtbeeld voor 1983 1409 



Ter Veld 

behelst. Desalniettemin zullen wi j ons 
dan tegen het wetsvoorstel kanten, 
aangezien daarmee de verevenings-
toeslagen naar ons oordeel te snel 
worden verminderd, hetgeen een te 
groot opeenstapelingseffect teweeg 
zal brengen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van het 
antwoord van de Regering in derde 
termijn, verzoek ik u de motie-Groen-
man (17666, nr. 6) aan te houden. 

D 
De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Nypels stel ik voor, de motie-
Groenman (17666, nr. 6) van de 
agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Een- en andermaal is in de 
debatten van de afgelopen dagen de 
positie van de middengroepen aan de 
orde geweest. Mijn fractie blijft ervan 
overtuigd dat de middengroepen 
relatief gezien zeer zware inkomensof-
fers hebben gebracht en in 1983 
zullen moeten brengen. Daarom zal 
speciale aandacht voor de inkomens-
positie van deze groepen in de nabije 
toekomst nodig zijn. Dat was de 
strekking van mijn motie op stuk nr. 
13. Ik heb haar ingediend op grond 
van de cijfers die ik in derde termijn 
heb genoemd. 

Uit de reactie van Staatssecretaris 
De Graaf hierop, heb ik begrepen dat 
de Regering die gegevens nader wi l 
bezien en zal betrekken bij de aange-
kondigde notitie over het inkomensbe-
leid. Ik hoop dat die notitie ons vóór 
of tegelijk met de Voorjaarsnota zal 
bereiken. Ik hoop dat bij de dan te 
voeren discussie in deze Kamer zal 
blijken dat de Regering de strekking 
van mijn motie zal hebben uitgevoerd. 
Ik wil de motie tot dat moment 
aanhouden en verzoek u dan ook om 
haar van de agenda af te voeren. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Leerling stel ik voor, zijn motie 
(17666, nr. 13) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heerWillems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn drie moties inge-
diend die betrekking hebben op het 
Besluit landelijke normering Bijstands-
wet en in het bijzonder op de positie 

van éénoudergezinnen. Dat zijn de 
motie-Willems (17600-XV, nr. 16), de 
motie-Groenman (17600-XV, nr. 17) 
en de motie-Buurmeijer c.s. (17600-
XV, nr. 18). 

Tot onze verbazing diende de heer 
Buurmeijer na ons een motie in die 
materieel dezelfde strekking had als 
onze motie. Wij vroegen ook om het 
in stand houden van de oude vrijla-
tingsfaciliteit voor éénoudergezinnen. 
Ook wat de overwegingen betreft, is 
er nauwelijks sprake van enige 
afwijking. Wij vinden het juist, onze 
motie in te trekken ten gunste van die 
van de heer Buurmeijer op stuk nr. 18. 
De overwegingen, die wij in motie nr. 
16 hebben geformuleerd, gelden voor 
onze stem ten gunste van motie nr. 
18. 

De Voorzitter: Aangezien de motieWil-
lems (17 600-XV, nr. 16) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Vervolgens verzoek ik u, 
eerst de motie van de heer Buurmeijer 
op stuk nr. 18 in stemming te brengen 
en vervolgens de motie van mevrouw 
Groenman op stuk nr. 17, omdat wij 
van mening zijn dat de motie-Buur-
meijer iets gunstiger is dan die van 
mevrouw Groenman. Wij wil len graag 
eerst de stemming over motie nr. 18 
hebben om ons stemgedrag te 
bepalen inzake motie nr. 17. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, bestaat 
tegen het verzoek van de heer 
Willems, eerst over motie nr. 18 en 
vervolgens over motie nr. 17 te 
stemmen, geen bezwaar. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft gezegd dat hij het niet wenselijk 
acht, voorstellen te doen om de 
minimumjeugdlonen te verlagen 
voordat het advies van de Stichting 
van de Arbeid binnen is. Het heeft in 
dat licht geen zin, mijn motie te 
handhaven of aan te houden, zodat ik 
haar intrek. Zo nodig kom ik er straks 
wel op terug. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Beckers-de Bruijn (17 666, nr. 5) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
vooraf. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
vooraf afleggen over de motie, 
voorkomende op stuk nr. 17 666, nr. 
14, de motie van de leden Wöltgens 
en Ter Veld met betrekking tot de 
belastingmaatregel voor de tweever-
dieners. Deze motie verwoordt de 
VVD-opstelling van het begin van het 
debat tot en met het einde van het 
debat; ik benadruk vooral: van het 
begin van het debat af. Wij hebben op 
vier punten specifieke bijstelling 
verzocht, namelijk met betrekking tot 
de ingangsdatum, de integrale 
rolverwisseling, de gelijktrekking van 
gehuwden en ongehuwden en een 
flexibele 'voetovergang'. 

Het kabinet heeft daarop instenv 
mend gereageerd. Dit betekent dat 
daarmee de motie van de PvdA een 
verdere ondersteuning van die punten 
geeft. Wij achten het van groot 
belang, dat een zo breed mogelijke 
steun aan die punten wordt gegeven. 
Omdat wij constateren, dat de PvdA 
de opstelling van de VVD daarmee 
verder onderstreept, achten wij het 
een goede zaak om deze motie te 
ondersteunen. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil stemverklaringen 
afleggen inzake wetsontwerp 17467 
over de kinderbijslag en wetsontwerp 
17677 over de bevriezing van mini-
mumloon en uitkeringen. 

Het eindoordeel van mijn fractie 
over beide wetsontwerpen zal 
afhangen van de vraag wat er gebeurt 
met onze amendering op deze 
wetsontwerpen. Als onze amendemen-
ten een meerderheid verkrijgen, zijn 
wij bereid deze wetsontwerpen te 
steunen. In het omgekeerde geval 
wordt ons dat helaas onmogelijk 
gemaakt. 

Wij stemmen voor wetsontwerp 
17 676 over artikel 40 WW. Wij zien 
dat echter enkel en alleen in het licht 
van het geven van een formele 
bevoegdheid, dus los van de vraag 
wat de overheid op dit moment met 
die bevoegdheid doet. 

Wij hadden het op zichzelf op prijs 
gesteld wanneer de heer Willems zijn 
motie op stuk nummer 17 666, 
nummer 9, over de vakantie-uitkering 
in 1983 had aangehouden, conform 
de gedragslijn van de Partij van de 
Arbeid-fractie in het debat over de 
prijscompensatie dat in de loop van 
deze week heeft plaatsgevonden. 
Daarbij heeft mijn fractiegenoot 
Buurmeijer op uitdrukkelijk aanraden 
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van de Regering een motie over de 
aftopping van de vakantietoeslag 
aangehouden. 

In het licht van ons eigen gedrag 
ten aanzien van hetgeen met de 
vakantietoeslag moet gebeuren, 
vinden wij dat deze motie te vroeg is 
ingediend. Daarom zullen wi j tegen 
deze motie stemmen. 

D 
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie zal haar stem 
uitbrengen voor de motie-Wöltgens/ 
Ter Veld (17666, nr. 14). Wij kunnen 
ons vinden in de intenties van deze 
motie. Wij hebben gevraagd of men 
snel met een vervolg van de nota 'op 
weg' kan komen. In deze motie vinden 
wij het zoeken naar een evenwicht 
tussen individualisering en draag-
kracht terug. Wij stemmen ook voor 
deze motie, omdat wi j menen dat 
hetgeen de Regering voorstelt ten 
aanzien van de 'tweeverdieners' zal 
passen in het kader van hetgeen men 
met deze motie beoogt te bereiken. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De PSP-fractie heeft in 
haar bijdrage aan het debat haar 
stemgedrag over de verschillende 
wetsontwerpen al voldoende toege-
licht. Ik wil alleen nog een stemverkla-
ring afleggen over de motie-Wöltgens/ 
Ter Veld (17 666, nr. 14) betreffende 
de individualisering. 

De PSP-fractie zal tegen deze motie 
stemmen, met name omdat er in de 
overwegingen nadrukkelijk van wordt 
uitgegaan, dat in de belastingheffing 
ook rekening wordt gehouden met het 
inkomen dat partners in een huishou-
den gemeenschappelijk uit arbeid 
verdienen. Dit is nu juist het cruciale 
punt. 

Bij de individualisering, ook van de 
belastingheffing, dient de belasting-
heffing en de sociale verzekeringsge-
dachte en dergelijke op individueel 
niveau en vanuit het individu gerede-
neerd gestalte te krijgen. Aangezien 
deze voorwaarde zo expliciet in de 
overwegingen en in het dictum wordt 
geformuleerd, kunnen wi j deze motie 
niet steunen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De motie-Wöltgens c.s. 
(17 666, nr. 8) zal de stem van de 
fractie van D'66 krijgen, ondanks het 
feit dat er wordt gesproken over drie 
zaken waarvan wi j er twee afwijzen, 
namelijk de zaken die betrekking 

hebben op de kinderbijslag en de 
indexering van minimumloon en 
sociale uitkering. Wij zijn er echter 
van uitgegaan dat de kern van de 
motie een uitspraak over de inflatiecor-
rectie is. Het beleid wat daarin wordt 
gevraagd, ligt dicht bij het standpunt 
dat mijn fractie ook heeft ingenomen. 
Vandaar dat de motie onze stem zal 
krijgen. 

De motie-Willems (17666, nr. 9) zal 
onze stem niet krijgen, ondanks het 
feit dat wij in principe best bereid zijn 
om te denken aan een vakantie-uitke-
ring ineen gelijk bedrag voor iedereen. 
Het wordt hier echter al gevraagd 
voor 1983. In samenhang met andere 
maatregelen die er op dat terrein 
liggen, wordt het effect voor met 
name de middengroepen te sterk. 
Daarom achten wij een maatregel in 
die richting niet gewenst. 

Wij zullen wel voor de motie-Wölt-
gens c.s. (17666, nr. 12) stemmen. In 
die motie wordt gevraagd om in ieder 
geval voor 1984 maatregelen die zijn 
gericht op een andere verwerking van 
de aftrekbaarheid van de sociale 
premies, voor te bereiden. Dat kan 
van grote betekenis zijn als instrument 
voor het inkomensbeleid voor 1984. 
Over de mate waarin ervan gebruik 
gemaakt moet worden, wordt ook hier 
geen uitspraak gedaan. In principe is 
dit instrument voor ons echter goed 
bruikbaar. 

Hoewel er vele elementen in de 
motie-Wöltgens/Ter Veld (17 666, nr. 
14) over de gemeenschappelijke 
inkomens zitten die ons aanspreken, 
zal zij onze stem niet krijgen, omdat 
wij bezwaar hebben tegen het eerste 
oordeel dat wordt uitgesproken 
luidende: van oordeel dat dit uitgangs-
punt niet behoeft uit te sluiten, dat in 
de heffing rekening wordt gehouden 
met het inkomen dat partners in een 
huishouden gemeenschappelijk uit 
arbeid verdienen. Mijnheer de 
Voorzitter! Dat uitgangspunt hebben 
wi j in het debat verschillende keren 
bestreden. Deze motie kan onze stem 
dus niet krijgen. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 467. 

De Voorzitter: Ik deel mee, dat de 
amendementen op de stukken nrs. 6, 
7 en 8 zijn vervallen. 

Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk 
nr. 13, II) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, da' de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
Centrumpartij en de EVP vóór dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk 
nr. 13, III) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel IV wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Wöltgens (stuk nr. 
13, I) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
Centrumpartij en de EVP tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 647. 

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 7, II) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen III en IV worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. tot 
invoeging van een artikel IVa (stuk nr. 
8, I) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

De artikelen V en VI worden zonder 
stemming aangenomen. 
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Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 7, III) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel VII wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel VIII wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 7, IV) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

Artikel IX wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 8, II) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel X wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 7, V) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel XI wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 7, I) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
amendement is verworpen met 
dezelfde stemverhouding als het 
vorige. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP, de 
EVP en D'66, met uitzondering van de 
heer Nypels, tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 674. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 6, II) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en De Korte (stuk nr. 7, II, tweede 
herdruk) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-
Kraaijeveld-Wouters en De Korte (stuk 
nr. 7, II, tweede herdruk) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 6,1) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór dit amendement 
hebben gestemd. 

Het amendement-Kraaijeveld-Wouters 
en De Korte (stuk nr. 7, I, tweede 
herdruk) wordt bij zitten en opstaan 
met algemene stemmen aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is 
gewijzigd door de aanneming van het 
amendement-Kraaijeveld-Wouters en 
De Korte (stuk nr. 7,1, tweede herdruk) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 675. 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Ter Veld c.s. (stuk 
nr. 6) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel III wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PPR en de PSP tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 676. 

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de CPN, de PSP en de PPR tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

In stemming komt het wetsontwerp 
17 677. 

Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk 
nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP vóór dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 1 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 2 en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

De motie-Buurmeijer c.s. (17600-XV, 
nr. 18) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Groenman (17 600-XV, nr. 
17) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Wöltgens c.s. (17 666, nr. 7) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de CPN, de PPR, de PSP en 
de EVP vóór deze motie hebben 
gestemd. 
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De motie-Wöltgens c.s. (17666, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Willems (17 666, nr. 9) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de PPR vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Groenman en Nypels 
(17 666, nr. 10) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de EVP vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens (17 666, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de CPN, de PPR, de 
PSP en de EVP vóór deze motie 
hebben gestemd. 

De motie-Wöltgens c.s. (17 666, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat deze 
motie is verworpen met dezelfde 
stemverhouding als de vorige. 

De motie-Wöltgens en Ter Veld (17 666, 
nr. 14) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de CPN, de PPR, de PSP, de RPF, 
het GPV en de SGP tegen deze motie 
hebben gestemd. 

Ik stel voor, de brief van de Ministers 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, van Financiën en van Economi-
sche Zaken over de koopkrachtontwik-
keling in 1983 (17 666, nr. 4), de 
verslagen van mondeling overleg 
over het Besluit Landelijke normering 
Bijstandswet (17600-XVI, nr. 15 en 
17 600-XV, nr. 15) en het verslag van 
mondeling overleg over de Tijdelijke 
Wet arbeidsvoordwaarden collectieve 
sector (17 636, nr. 2) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

a. de vaste Commissie voor Binnen-
landse Zaken: het wetsontwerp 
Financiële-Verhoudingswet 1984 
(17719); 

b. de vaste Commissie voor het 
Wetenschapsbeleid: het wetsontwerp 
Goedkeuring van een aantal in het 
kader van het Europees Ruimte-Agent-
schap tot stand gekomen Overeenkom-
sten (17 306). 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Inhouding op het inkomen van 
onderwijspersoneel (Wet interim-
inhouding salarissen onderwijs 
(17678). 

en van: 

de motie-Lankhorst over handhaving 
van het uitgangspunt van een alge-
meen salarisbeleid van de overheid 
(17 678, nr. 20); 

de motie-Schreuders over uitbetaling 
van de salarissen over de gestaakte 
uren (17678, nr. 21). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In feite berust het gehele 
voorstel van de Minister slechts op 
één redenering: wanneer wij niet op 
de salarissen korten, kost dat 3500 
banen. Wanneer dat ene argument 
goed is, zou men het vaker kunnen 
gebruiken. Dat is logisch. Maar dat 
gebeurt niet, zegt de Minister en met 
hem het kabinet, het CDA en de VVD, 
want dat staat zelfs in het regeerak 
koord. Ik geloof daar niets van. 

Met alle voorgenomen bezuinigin-
gen van de komende jaren, waarvan 
een groot deel nog niet is ingevuld, 
zal dit argument vaker worden 
gebruikt. Ik heb dit gisteren al in 
eerste termijn gezegd en zie, nog voor 
de afloop van dit debat wordt daarvoor 
het eerste bewijs geleverd. 

Minister Brinkman van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, over-
weegt te korten op lonen in de 
gezinsverzorging om meer arbeids-
plaatsen te behouden. Dat zie hij 
namelijk gisteren op een ledenverga-
dering van het CDA in Leiden. Hij 
voegde daaraan toe, blijkens een 
bericht van het ANP, dat hij de 
salariskortingen van Minister Deetman 
op de lerarensalarissen als een 
speerpunt-actie ziet. 

Hoe ziet de heer Deetman dat? 
Volgens mij is dat de essentie van 
deze discussie. Vanaf nu kan iedere 
groep die voor zijn inkomen geheel of 
gedeeltelijk van de overheid afhanke-
lijk is, zoals ambtenaren, semi-ambte-
naren en trendvolgers, afzonderlijk 

worden behandeld. Per groep kan 
bepaald worden dat omwil le van de 
werkgelegenheid in een bepaalde 
sector een salariskorting moet 
worden toegepast om die te financie-
ren. Zo blijft er geen algemeen 
salarisbeleid van de rijksoverheid 
meer over. 

De vorige minister van Binnenlandse 
Zaken, de heer Rood, mag het 
wetsvoorstel dat nu aan de orde is in 
deze Kamer, een lichte beschadiging 
hebben genoemd, daarbuiten heeft 
hij het als een verkeerd voorstel 
aangeduid. Een koppeling op enige 
afstand is toch ontkoppeling. Wie 
daarmee eenmaal begint, doet een 
principiële keuze, hoe men dat ook 
noemt of hoe men het verder beargu-
menteert. 

Ik heb de Minister gevraagd naar 
voorbeelden uit het verleden. Die 
vraag had ik al eerder gesteld, 
namelijk in het voorlopig verslag en in 
het eindverslag, maar ik had nog geen 
antwoord gekregen. De Minister 
noemde gisteren als enig voorbeeld, 
niet aan mijn adres, maar aan dat van 
de heer Willems de VUT-regeling voor 
militairen en politiepersoneel. Dat lijkt 
mij, gezien de afwijkende pensioen-
leeftijd van deze groepen, wel iets 
anders dan waarover wij nu spreken. 
Bovendien wordt ten aanzien van de 
militairen nu juist geprobeerd om dat 
recht te trekken en af te stemmen op 
de geldende regels voor het overheids-
personeel. 

Ten aanzien van het gebruik maken 
van wachtgelden heeft de Minister de 
nadruk gelegd op het incidentele 
karakter van het geld, wanneer ik dat 
zo mag uitdrukken. Het lijkt mij dat 
men daar nog wel een tijdje wat aan 
heeft en wat mee kan doen. De 
Minister wil dat eigenlijk ook wel, 
maar hij zegt: er wordt nog naar 
gekeken en er wordt nog op gestu-
deerd. Het vervelende van dit soort 
dingen is, dat zoiets altijd wel lang 
moet duren. 

Hoe lang studeert het kabinet nu al 
niet op een zaak als werken met 
behoud van uitkering? Zeker in de 
sector van de overheid, waar niet de 
concurrentievervalsingsargumenten 
gelden van het particuliere bedrijfsle-
ven, moet dat toch mogelijk zijn. Maar 
helaas doet het kabinet geen voorstel-
len in deze richting. Er wordt geen 
creatief overleg met de bonden 
gevoerd, maar het kabinet legt wel 
een eenzijdig dictaat op. 

Om door middel van amendementen 
verzachtingen proberen aan te 
brengen in dit dictaat, blijft het 
bezwaar houden, dat daarmee het 
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voorstel niet fundamenteel wordt 
afgewezen. Dit wi l niet zeggen, dat de 
fractie van de PPR, nu de amendemen-
ten er eenmaal zijn, die niet serieus 
zal bekijken op de gevolgen, met 
name ten aanzien van de draagkracht. 
Wij hadden zelf echter geen behoefte 
aan amendering, gezien onze overwe-
gende bezwaren tegen het wetsvoor-
stel. 

Als de Minister erin slaagt een 
inhouding door te voeren op de 
salarissen van de onderwijskrachten 
die gestaakt hebben, wat doet hij met 
dat geld? Gebruikt hij dat voor een 
korting op die van 1,65%? Het 
vreemde bij stakende overheidsdiena-
ren is toch, dat dit de schatkist geld 
kan opleveren. Een lang volgehouden 
staking had het gat van f278 miljoen 
zelfs geheel kunnen dichten. Hoe 
benadert het kabinet dit merkwaardige 
verschijnsel? Is in dat licht overleg 
met de bonden toch niet gewenst 
over de vraag of en zo ja, in welke 
mate inhouding op de salarissen vam 
stakende onderwijskrachten moet 
plaatsvinden? 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg de Minister dank 
voor zijn beantwoording. Ik waardeer 
de vasthoudendheid waarmee hij 
zocht en blijft zoeken naar een 
structurele dekking voor het tekort op 
zijn begroting. De t i jd is inderdaad 
voorbij om te trachten via betalings-
trucjes het gat voor enige tijd te 
dichten. 

Ik waardeer het ook, dat de Minister 
alles wil doen om te voorkomen dat 
de werkgelegenheid dan wel de 
kwaliteit van het onderwijs moet 
worden aangetast. Het is niet onlo-
gisch, als men bij die uitgangspunten 
terechtkomt bij het inleveren van 
salaris. Het lijkt mij zelfs verstandig, 
als de ontwikkelingen in die richting 
gaan, mits dit om een correcte wijze 
gebeurt. Daarin is voor mij echter de 
pijn gelegen. 

De Minister heeft gezegd, dat het 
Departement van Onderwijs en 
Wetenschappen geen eigen inkomens-
politiek moet voeren. Terecht! In een 
ander verband heeft de Minister 
gezegd: het departement moet geen 
eigen houding bepalen ten opzichte 
van het verschijnsel van stakingen. 
Daarvoor lijkt mij ook iets te zeggen. 
Daaraan voeg ik toe, dat er ook geen 
kortingen op afstand moeten komen. 
Op welke afstand? Die afstand is 
eigenlijk wil lekeurig. In feite komt dit 
neer op één rechtvaardigingsgrond, 

namelijk de geldnood bij het departe-
ment. 

Het lijkt nu om een kleinigheid te 
gaan van 1,65%. Waarover praat men 
eigenlijk? De heer Lankhorst heeft 
zojuist terecht herinnerd aan de 
uitspraken van een collega en partij-
genoot van de Minister over de zaken 
die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. 
Die zorgen zullen bepaald niet minder 
zijn dan van deze bewindsman. Die 
brachten die partijgenoot tot de 
conclusie dat er in het debat van 
vandaag kennelijk sprake is van een 
speerpuntfunctie. Welnu, ik kan mij 
voorstellen, dat de Minister zegt: mij 
is een grotere eer denkbaar dan deze. 
Niettemin is het, dunkt mij, reëel als 
dit soort vragen aan de orde komen, 
zeker na het debat dat hierover wordt 
gevoerd. Daarom dient er des te meer 
zorgvuldigheid te worden betracht bij 
de wijze waarop deze punten aan de 
orde worden gesteld. 

De overheid behoort niet als 
werkgeefster haar tekorten eenzijdig 
op te leggen aan het personeel. Juist 
omdat hierbij sprake is van een 
inbreuk op alle normale regels, die de 
overheid ook hanteert in het overleg 
met de organisaties, moet zij niet 
eenzijdig beslissen, maar eerst 
behoorlijk overleg voeren over de 
wijze waarop een bezuiniging moet 
plaatsvinden. Zij moet daarbij concreet 
het punt inbrengen dat zij zichzelf 
heeft voorgenomen . 

Als die keuze reëel in het overleg 
wordt betrokken, zullen de bonden 
misschien inzien hoe kortzichtig zij 
handelen als zij handhaving van 
zowel de werkgelegenheid als van de 
kwaliteit van het onderwijs eisen, 
alsook dat wordt afgezien van de 
korting. 

Minister Deetman: Indien die uiteen-
zetting is gegeven, zoals de heer 
Schutte bedoelt, en de reactie daarop 
is negatief, is dan niet het moment 
gekomen om een gedane keuze te 
handhaven? 

De heer Schutte (GPV): Inderdaad. 
Het zal de Minister bekend zijn dat 
mijn fractie ook in ander verband 
diverse malen heeft gezegd dat de 
overheid een eigen verantwoordeli jk-
heid heeft voor de salarissen in de 
collectieve sector, maar dan wel nadat 
alle procedures reëel zijn gevolgd en 
nadat is gebleken dat de zaak niet 
bespreekbaar is. Ik heb gisteren 
evenwel van de Minister begrepen dat 
het een zaak van de Regering was om 
te kiezen en dat hij afwachtte of de 
bonden wellicht met een aanvaardbaar 
alternatief zouden komen. 

Minister Deetman: Er moet een 
misverstand in het spel zijn. Er is een 
voorstel aan de bonden voorgelegd, 
met de nadrukkelijke opmerking dat 
alternatieven volledig bespreekbaar 
zouden zijn. Dat overleg is door de 
bonden niet doorgezet, gelet op het 
totaal van de ombuigingen en gelet 
op de begroting voor 1983 en de 
maatregel zelve. 

De heer Schutte (GPV): Ik herinner 
eraan dat de Minister gisteren nog 
heeft bevestigd dat hij het niet juist 
vond, de bonden de keuze voor te 
leggen tussen korting op de salarissen, 
het verlies van arbeidsplaatsen, en 
dergelijke. Hij heeft gezegd: ik heb 
deze keuze gemaakt en ik sta open 
voor alternatieven die tot hetzelfde 
resultaat leiden. 

Minister Deetman: Ik begrijp dat de 
heer Schutte zich op het standpunt 
stelt dat het vorige kabinet bij de 
indiening van de begroting op de 
derde dinsdag van september geen 
keuze had moeten maken op dit punt. 
Het vorige kabinet had naar zijn 
mening moeten zeggen: dit en dat is 
mogelijk, zegt u het maar! 

De heer Schutte (GPV): Dat zou als 
eerste inzet juist geweest zijn, vooral 
omdat het gaat om een eenzijdige 
inbreuk op de rechten van een 
bepaalde en beperkte groep werkne-
mers. Wanneer de overheid het 
laatste voornemens is, dan moet er 
een reëel overleg plaatsvinden, 
onverminderd de eigen verantwoorde-
lijkheid van de overheid om na het 
overleg de conclusies te trekken die 
voortvloeien uit haar verantwoordelijk-
heid. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Is de heer 
Schutte van mening dat men zonder 
een eigen opstelling een overleg kan 
aangaan? Het kabinet moet toch een 
voornemen voorleggen? Dat voorne-
men kan dan wel of niet bespreekbaar 
zijn. 

De heer Schutte (GPV): Dat is iets 
anders dan hetgeen ik gisteren van de 
Minister heb begrepen, namelijk dat 
de Regering een beslissing heeft 
genomen, maar dat zij open staat 
voor suggesties van de bonden, 
indien de bonden een andere oplos-
sing zien. Dat is naar mijn idee geen 
open overleg, omdat het in deze 
situatie heel specifiek gaat om een 
inbreuk op de rechten van een 
bepaalde categorie werknemers. 

De Minister heeft enige opmerkingen 
gemaakt naar aanleiding van hetgeen 
onder andere door mij is opgemerkt 
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over de stakingen. Hij heeft gezegd 
dat hij niet anders heeft gedaan dan 
zich aansluiten bij de lijn van het 
Miniser ie van Binnenlandse Zaken. 
Het is duidelijk dat die lijn mijn 
instemming niet heeft, maar daar gaat 
het vandaag niet om. De Minister is 
daarvoor niet de eerstverantwoordelij-
ke. 

Hij is wèl de eerstverantwoordelijke 
voor de uitspraken die hij in de 
stukken heeft gedaan, namelijk dat 
mede naar aanleiding van de stakingen 
een heroverweging van het standpunt 
heeft plaatsgevonden. Daarop hebben 
wi j kritiek geoefend in de stukken en 
die kritiek heb ik gisteren herhaald. Ik 
houd die kritiek staande. Ik vind het 
een onjuiste zaak, die ik samenvat in 
de volgende uitspraak: waar stakings-
geweld de plaats inneemt van 
argumenten, daar behoort de overheid 
het gesprek te staken! 

Het is duidelijk dat mijn bezwaren 
tegen dit wetsontwerp niet zijn 
weggenomen door de beantwoording 
door de Minister. Wij hebben zowel in 
de stukken als daarna gepoogd om 
alternatieven aan te dragen. Wij zijn 
van oordeel dat wi j daarin in belang-
rijke mate geslaagd zijn. Ik realiseer 
mij dat de Minister bepaald niet 
gelukkig is met de suggestie van het 
heffen van schoolgeld voor bepaalde 
categorieën schoolgaande kinderen. 

Daar zijn natuurlijk bezwaren tegen 
aan te voeren, maar ik ben ervan 
overtuigd dat ook deze bezwaren 
moeten worden afgewogen tegen het 
belang van de handhaving van de 
kwaliteit van het onderwijs en de 
werkgelegenheid in het onderwijs. Die 
afweging kan niet worden ontlopen, 
als wij opnieuw voor de vraag staan 
-waarschi jn l i jk bij de behandeling 
van de begroting voor 1984 - of wi j 
tot ombuigingen kunnen komen. Dan 
zal dit soort zaken bespreekbaar 
moeten zijn. Nu is er het grote 
bezwaar dat wi j eigenlijk een geïso-
leerd debat voeren over een niet-prin-
cipiële dekking voor 1983. Het is wel 
een debat waarvan de gevolgen 
verder kunnen strekken dan de 
begroting waarover wi j het nu 
hebben. Tegen deze achtergrond 
handhaaf ik mijn bezwaren tegen het 
wetsontwerp dat nu aan de orde is. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Gaarne zeg ik de Minister 
dank voor zijn uitvoerige beantwoor-
ding en de wijze waarop deze geschied-
de. Soms kregen wij de indruk dat zijn 
eigen ambivalentie hier en daar 

omsloeg in een begin van enthousias-
me. Zover heeft hij ons niet kunnen 
krijgen. 

Aanneming van het wetsontwerp 
blijft bezuinigingen bij één categorie 
van overheidspersoneel impliceren. 
Het ontbreken van een glijdende 
schaal houdt een vorm van denivelle-
ren in. Het principe 'gelijke arbeid, 
gelijk loon' blijft op de tocht staan. 
Departementale ambtenaren ontsprin-
gen de dans. 

Aanneming van het amendement 
van mevrouw Kraaijeveld lost een 
deel van de problemen op, maar 
accentueert andere. Gisteren kwam al 
ter sprake dat het hierbij gaat om het 
grensvlak en de hoger gesalarieerde 
niet-onderwijsgevenden, die extra 
worden belast zonder glijdende 
schaal. 

Onze voorkeur blijft uitgaan naar 
alternatieven. De voorschotverschui-
ving is bij de bespreking hiervan 
ruimschoots aan de orde geweest. Als 
ik het goed heb begrepen, is hiervoor 
in 1983 nog f37 miljoen vrij. Is hierin 
begrepen het eventueel naar voren 
schuiven van de eindafrekeningen 
van de gemeenten voor de bedragen 
die drie tot zes jaar geleden zijn 
verschaft en, zo niet, in hoeverre kan 
hiermee soelaas worden geboden? Is 
dit te verwezenlijken? Ik heb hierop 
geen zicht, maar hoorde hierover uit 
de kring van de gemeenten. Het lijkt 
mij een goede mogelijkheid. 

De Minister zei ook dat het versneld 
uitbrengen van de HOS-nota in 1983 
geld kost. Ditwas onze bedoeling niet. 
Wij dachten aan een voorschotver-
schuiving of varianten hiervan, zoals 
aangegeven, in 1983 en aan uitbrengen 
van de HOS-nota in 1984. Men kan 
ook denken aan een voorschotver-
schuiving met maatregelen in 1984 
voor degenen die in het bijzonder van 
het onderwijs en de extra kosten die 
de overheid voor hen maakte, hebben 
genoten of zulks pretenderen te doen. 
Dit ware een logische gedachtengang 
voor de compensatie van een dergelij-
ke eenzijdige ingreep in het onderwijs-
stelsel. 

Wij behoeven hierbij niet direct te 
denken aan een heffing op het bezit 
van de graad van doctorandus, 
inclusief de controle op het realiteits-
gehalte ervan. Waarom is ons voorstel, 
voor de periode vanaf 1984 te kiezen 
voor afschaffing van de aftrek voor 
loon- en inkomstenbelasting van het 
gebruik van een studeerkamer, niet 
overwogen? Dit is geen oplossing 
binnen de onderwijsbegroting, maar 
dat is toch geen heilige koe, waar niet 
aan geraakt mag worden. 

Ons is het ook niet duidelijk dat, als 
het gaat om te komen tot vri jwil l ig 
inleveren van loon voor meer werk 
door deeltijd en arbeidstijdverkorting, 
het initiatief in het gesprek met de 
bonden niet van de Minister kan 
uitgaan. Hierover ging de zojuist 
gevoerde discussie met de heer 
Schutte, zodat ik hier nu niet verder 
op in zal gaan. 

Graag had onze fractie gezien dat in 
deformatiebesprekingen een algeme-
ne oplossing was gevonden. Als ik de 
Minister goed heb begrepen, is dit ten 
dele gebeurd. Wij zien niet graag dat 
dit zich herhaalt en hierover vraag ik 
een uitspraak van de Kamer. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat door het wets-
ontwerp 17 678 een tekort van f 278 
miljoen op de begroting van Onderwijs 
en Wetenschappen voor 1983 kan 
worden weggewerkt door een 
salarismaatregel voor het onderwijs-
personeel; 

overwegende, dat in het regeerakkoord 
van CDA-VVD voor deze kabinetsperi-
ode is vastgelegd, dat dit 'niet voor 
herhaling vatbaar is'; 

nodigt de Regering uit, bij volgende 
ombuigingsvoorstellen: 

a. de samenhang in de loon- en 
salarisvorming van alle overheidsdie-
naren (en trendvolgers) inclusief het 
onderwijspersoneel onverlet te laten; 

b. de voorstellen van de Commissie-
Vonhoff ten aanzien van het horizon-
taal begroten toe te passen opdat het 
'extra pakken' van deel-categorieën 
niet meer zal voorkomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23(17 678). 

D 
De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
het uitvoerige antwoord dat hij 
gisteravond heeft gegeven. Op een 
viertal punten wil ik nog terugkomen. 

In de eerste plaats wil ik iets zeggen 
over de eenmaligheid van de operatie. 
Minister Brinkman, van 'welzijn, 
geloofwaardigheid en cultuur', heeft 
daar de afgelopen week enkele 
uitspraken over gedaan. Het is 
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werkelijk ongehoord wat daar is 
gezegd. Ik vind dat door die uitspraken 
van de heer Brinkman de persoonlijke 
integriteit van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen in het 
geding is, omdat deze, zowel in de 
schriftelijke gedachtenwisseling over 
het wetsontwerp als bij de behandeling 
van het wetsontwerp in eerste 
termijn, de nodige uitspraken heeft 
gedaan over de eenmaligheid van de 
operatie. 

In het regeerakkoord staat, als ik het 
wel heb, dat een dergelijke operatie 
niet voor herhaling vatbaar is. Er is 
meerdere malen gesproken over 
'beschadiging van een gecoördineerd 
overheidsbeleid' en er is gezegd dat 
dit niet meer zou voorkomen. Ik denk 
dat de Minister de Kamer derhalve 
een verklaring schuldig is met 
betrekking tot de opstelling van de 
heer Brinkman. Gezien de nauwe 
relatie met het regeerakkoord, zou het 
ook niet gek zijn als de Minister-Presi-
dent eens een uitspraak deed over de 
vraag, in hoeverre de geloofwaardig-
heid van dit kabinet werkelijk blijft 
bestaan. 

Hier wordt immers al bij de eerste 
de beste gelegenheid - het wets-
ontwerp is nog niet eens afgehandeld -
gesproken van een speerpuntenbeleid 
bij Onderwijs. Ik denk dat dit niet kan 
en ben bijzonder geïnteresseerd in de 
reactie daarop van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. 

Ik heb de indruk dat er nogal wat 
misverstand bestaat ten aanzien van 
de tijdelijkheid van de maatregel. Men 
doet het wel eens voorkomen, alsof 
die tijdelijkheid zich beperkt tot één of 
wellicht twee jaar. We dienen echter 
goed te begrijpen waarover het hier 
gaat. De tijdelijkheid heeft betrekking 
op een periode van zo'n 20 jaar. De 
inhouding zoals deze nu wordt 
voorgesteld, zal weliswaar lager 
worden dan zij op dit moment is - al 
naar gelang zij wordt ingelopen door 
opbrengsten van nieuwe salarissyste-
men - , maar de duur ervan is beslist 
te schatten op zo'n 20 jaar. 

Ik wi l er geen misverstand over 
laten bestaan dat mensen tot in lengte 
van jaren gaan inleveren ten behoeve 
van het vinden van een structurele 
dekking van het begrotingstekort en 
hetinlopen opeen nieuwe salarisstruc-
tuur. 

In de tweede plaats merk ik op dat 
er onduidelijkheid blijft over de 
categorieën waarop het wetsontwerp 
betrekking heeft. Men zou hier drie 
groepen kunnen onderscheiden: 

a. de 'niet-inleveraars'; deze vallen 
niet onder één van de beide nota's; 

b. de'wel- inleveraars'; deze vallen 
óf onder de HOS-nota óf onder de 
andere nota en hiervan hebben wi j 
eerder betoogd dat dit bespreekbaar 
is; 

c. de 'wel-inleveraars' die noch 
onder de ene, noch onder de andere 
nota vallen. 

Tegen deze laatste consequentie 
van het wetsontwerp hebben wi j 
ernstig bezwaar. Wij hebben nog 
steeds niet van de Minister begrepen, 
welke argumenten hij precies hanteert 
om deze mensen, op wie een te 
ontwikkelen nieuwe salarissystematiek 
niet van toepassing is, toch onder de 
inlever-operatie te brengen. 

De Minister heeft er gisteravond 
eigenlijk een nieuw argument, een 
nieuwe doelgroep, aan toegevoegd. 
Hij heeft gezegd dat hierbij eigenlijk 
moet worden gedacht aan die mensen 
waarvoor een dreigend verlies aan 
arbeidsplaatsen ontstaat. Op zich 
genomen vind ik dit een heel goede 
opmerking, maar dan zie ik niet goed 
in, waarom dit dreigend verlies aan 
arbeidsplaatsen niet op het departe-
ment - van Onderwijs of van Land-
bouw - zou kunnen ontstaan. 

De Minister heeft ongetwijfeld al 
publikaties onder ogen gehad, waarin 
een vergelijking wordt getrokken 
tussen het departement van onderwijs 
in Zweden en dat in Nederland, die in 
personele zin op zijn minst nogal 
merkwaardig uitvalt. 

Ik wil er voorts op wijzen dat een 
politieke keuze ten grondslag ligt aan 
het feit dat het bepaalde categorieën 
zijn waarvan de arbeidsplaatsen 
worden bedreigd. In de zeer nabije 
toekomst kan er best een bewindsman 
komen, die zijn keuze op het departe-
ment bepaalt. Er zijn hier in de Kamer, 
met name door het oud-lid mevrouw 
Ginjaar-Maas, wel eens uitspraken 
gedaan in die richting, namelijk of niet 
eens naar het departement zou 
moeten worden gekeken voor wat 
betreft bezuinigingsmaatregelen. 

Als de Minister derhalve bovenge-
noemd argument hanteert, dan 
betreft het een momentele politieke 
keuze die best anders kan uitvallen. Ik 
vind het géén argument, op grond 
waarvan men de departementsambte-
naren er buiten zou kunnen laten. 

Ik wil in dit verband nog eens 
wijzen op het amendement dat mijn 
fractie ter zake heeft ingediend, ertoe 
strekkende de categorie die inlevert te 
beperken tot diegenen waarop de 
nieuwe salarissystematiek van 
toepassing is. De Minister heeft 

gisteravond gezegd dat dit zo'n f50 
min. of daaromtrent zal gaan kosten. 
Welnu, ik heb begrepen dat het door 
mevrouw Kraaijeveld ingediende 
amendement, om de 'vloer' (de 
f3066) te verhogen, ongeveer f 30 
min. kost. 

Dat leidt tot een algemene verhoging 
van de inhouding met 0,2%. Volgens 
de Minister zal ons voorstel met 
betrekking tot de 50 min. ertoe leiden 
dat in de rij van 1 % tot 4% de grote 
bulk bij 4% komt te liggen. Met dat 
antwoord heeft de Minister geen recht 
gedaan aan ons voorstel. Ik had hier 
een veel concreter antwoord op 
verwacht. Waar komt het draaipunt in 
ons voorstel te liggen? 

De Minister moet toch in staat zijn, 
dit vrij snel te laten uitrekenen. Hij kan 
onze suggestie niet afdoen met de 
gedachte dat de bulk bij de 4% komt 
te liggen, zonder dit nader toe te 
lichten of te onderbouwen. In tweede 
termijn verwacht ik daarom een 
betere onderbouwing van de Minister. 

Het derde punt waarover ik iets wi l 
zeggen betreft de differentiatie van 
1 % tot 4%. Mevrouw Kraaijeveld en 
de heer Franssen hebben een amen-
dement ingediend dat voorstelt de 
categorieën te beperken. Er wordt een 
vloer ingebouwd op f3066 en vervol-
gens wordt de inhouding voor 
iedereen verhoogd van 1,65% tot 
1,85%. 

Toen ik mevrouw Kraaijeveld 
voorhield, dat de netto vertaling van 
een dergelijke maatregel een oneerlijke 
uitkomst geeft die afbreuk doet aan 
het beginsel gelijke monniken gelijke 
kappen - het vertaalt zich immers 
naar de hogere inkomens voordeliger 
dan naar de lagere inkomens - heeft zij 
dit toegegeven. Zij zegt, dat het een 
schoonheidsfoutje is. Het is echter 
wel iets meer dan een schoonheids-
foutje, want wij praten over de 
verhouding bij het inleveren van 
inkomens en het valt niet te ontkennen 
dat die verhouding onrechtvaardig 
uitkomt. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Het begrip schoonheidsfoutje gebruik-
te ik uitsluitend bij de kleuterleidster 
die misschien net iets lager uitkomt 
dan gewenst zou zijn. Mijn opmerking 
sloeg niet op de totale draagkrachtver-
houding. 

De heer Konings (PvdA): Mevrouw 
Kraaijeveld kan niet ontkennen dat die 
verdeling voor de lagere inkomens-
groepen binnen dat bereik - of dat nu 
een kleuterleidster of een onderwijzer 
op de lagere school betreft - procen-
tueel gezien onvoordeliger uitpakt 
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dan voor de hogere inkomens, vooral 
in het netto circuit. Wij hebben wel 
begrepen dat zij problemen heeft met 
dat schoonheidsfoutje en daarom 
hebben wij haar tegemoet wil len 
komen. Wij hebben dan ook een 
sub-amendement ingediend, niet 
omdat haar amendement zoals het nu 
luidt ons volledig aanspreekt, want 
dat beperkt de categorieën niet tot 
diegenen die onder de HOS-nota 
vallen. 

Desondanks, vanuit onze construc-
tieve opstelling, komen wij haar 
tegemoet en bouwen wi j een differen-
tiatie in op de twee punten waar zij 
ongenuanceerd 1,85% invult. Ik ben 
overigens niet zo optimistisch over 
het lot van dat amendement, want ik 
heb inmiddels door de uitspraken van 
de heer Franssen wel begrepen dat zij 
in dit opzicht aan de leiband van de 
VVD loopt en die heeft in feite al het 
onaanvaardbaar uitgesproken. Maar 
wellicht komen haar gevoelens voor 
rechtvaardigheid naar boven door 
mijn betoog. Wij zijn er benieuwd 
naar! 

Op zich zelf kan zij de bewering dat 
Onderwijs geen inkomensbeleid mag 
voeren wel staande houden, maar die 
bewering wordt onmiddelli jk gelogen-
straft door het amendement dat zij nu 
heeft ingediend, want daarin wordt 
wel degelijk inkomensbeleid gevoerd, 
juist met een ongelijke vertaling in het 
netto circuit. 

Tot slot heb ik nog een vierde punt 
dat ik niet onweersproken wi l laten. 
Wij hebben met verontrusting kennis 
genomen van de uitspraken van de 
VVD met betrekking tot de vernieu-
wingsprojecten. Weliswaar was er 
een nieuwe woordvoerder, maar het 
verhaal was oud. Ik meen dat de 
uitspraken die over de vernieuwings-
projecten gedaan zijn en de alternatie-
ven, de bezuinigingen die in die 
richting werden aangeboden door de 
VVD, haaks staan op het regeerak-
koord. Graag krijgen wij hierop een 
reactie van de Minister. In ieder geval 
zullen wij hierop uitgebreid terugko-
men bij de begrotingsbehandeling in 
februari. 

D 
De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De behandeling van het 
voorstel tot inhouding op de salarissen 
in het onderwijs blijkt zich te concen-
treren op eventuele marginale 
wijzigingen. De fracties van de 
regeringspartijen stemmen met veel 
vertoon van 'het is erg, maar het moet 
nu eenmaal' in met de maatregel die 

zoveel verzet heeft opgeroepen. Naar 
mijn overtuiging strekt dat verzet zich 
zeker uit in hun eigen kringen en 
onder hun eigen aanhang. 

Een kleine groep getroffenen wordt 
in hun wijzigingsvoorstellen eruit 
gelicht, maar de leerkrachten moeten 
daarvoor dan weer extra inleveren. 
Dat is toch een schoolvoorbeeld van 
het uitspelen van de ene groep 
mensen tegen de andere. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid heeft erg veel nadruk gelegd 
op de differentiëring naar draagkracht, 
die een betere verdeling van de 
teruggang over de verschillende 
inkomensgroepen inhoudt. Natuurlijk 
is ook de fractie van de CPN er niet 
tegen dat lage inkomens iets minder 
worden getroffen. Daar bovenuit rijst 
toch dat deze discussie in wezen 
marginaal is, omdat zij voorbijgaat 
aan de gronden waarop de mensen in 
het onderwijs het voorstel hebben 
afgewezen. Dit is niet zomaar een 
budgettaire maatregel. 

Het inhoudingsvoorstel is er niet 
een uit een hele rij van verzwaringen 
en verslechteringen waarmee de 
Regering het financieringstekort te lijf 
wi l gaan. Hier zijn zeer fundamentele 
verworvenheden in het geding. De 
mensen in het onderwijs hebben zich 
zo massaal en met zo'n felheid te 
weer gesteld, omdat er voor hen meer 
in het geding is dan een salariskorting. 

De heer Konings (PvdA): Het is de 
heer Schreuders toch niet onbekend 
dat, hoe je ook over een wetsontwerp 
denkt, je toch je best kunt doen het zo 
goed mogelijk te maken? 

De heer Schreuders (CPN): Zeker niet! 
Om die reden heb ik ook gezegd dat 
wi j met een naar de mening van mijn 
fractie minder slechte verdeling 
instemmen, maar dat het mij bezwaart 
dat de nadruk in dit debat helemaal 
op deze marginale verschuivingen 
binnen het voorstel is gelegd en niet 
op de werkelijk zeer grote principiële 
bezwaren uit het onderwijsveld. De 
betekenis van het arbeidsvoorwaarden-
overleg is in het geding. Meer nog, 
het verzet is zo scherp, omdat de 
inhouding zo indruist tegen het 
rechtvaardigheidsgevoel. Het is zo 
onrechtvaardig, omdat het op ongelij-
ke behandeling en dus opdiscriminatie 
is gebaseerd. Dat is de kern van de 
bezwaren en daar hoort het naar de 
mening van mijn fractie ook hier om 
te draaien. 

Niemand kan de onderwijsgevenden 
van gebrek aan verantwoordelijkheids-
gevoel of van botte onwil om mee te 
denken over economische problemen 

en bezuinigingen betichten. Het is 
onze ervaring, maar ook die van 
anderen, dat de onderwijsgevenden 
vanuit de belangen van het onderwijs 
denken, vooral betreffende de 
kwaliteit en de betekenis ervan voor 
de samenleving nu en in de toekomst. 
Dan maakt het allemaal zo weinig uit. 

Dat is de bittere ervaring die 
tienduizenden mensen opdoen. De 
Minister heeft gisterenavond gezegd 
dat hij voor een open, een reële en 
een faire wijze van overleg over de 
HOS-nota is. De uitkomst gaat echter 
heel erg lijken op de manier waarop 
het overleg over deze maatregel is 
gevoerd. Het moet in wezen van 
tevoren vaststaan, want er valt alleen 
te kiezen tussen het inleveren van 
werk en inleveren van salaris. 

De Minister heeft gezegd dat er 
geen precedentwerking van de 
inhouding zal uitgaan, omdat er 
sprake is van een eenmalige maatre-
gel. Vanochtend hebben verschillende 
sprekers voor mij er echter met kracht 
op gewezen dat de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
nu al over een soortgelijke ingreep 
denkt voor degenen die werkzaam zijn 
in de gezinszorg. Dan blijkt hoe 
gevaarlijk de uitwerking van dergelijke 
voorstellen is. Hier komt bij dat het 
nog maar de vraag is, indien wij ons 
tot het onderwijs beperken, hoe de 
vlag er voor zal staan, wanneer over 
een jaar blijkt dat de opbrengst van de 
maatregelen die in de HOS-nota zijn 
voorzien tegenvalt en er in het 
onderwijs weer een keuze moet 
worden gemaakt tussen het verder 
inleveren van werk en van inkomen. 

Wanneer men in de Kamer het 
gevoel krijgt dat de centrale tegenar-
gumentatie, die op ongelijkheid en 
discriminatie betrekking heeft, terzijde 
kan worden geschoven en kan 
worden vervangen door een discussie 
over marginale wijzigingen die de in 
het geding zijnde principes niet raken, 
dan krijgt men buiten de Kamer het 
gevoel dat men met het hoofd tegen 
een muur loopt. 

Nu laat de Regering de onderwijs-
krachten met het hoofd tegen de 
muur lopen, net als jongeren, uitke-
ringstrekkers en talrijke andere 
groepen. De spanning die dat in de 
samenleving begint op te roepen, 
moet zich op een gegeven ogenblik 
ontladen. 

Vanochtend is in de Kamer gespro-
ken over koopkracht en inkomenspoli-
tiek in algemene zin gesproken. Het 
gaat echter niet alleen om de inko-
mens. Het gaat er ook om dat de 
uitzichtloosheid, de muur die wordt 
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opgetrokken tegen redelijke, verant-
woorde en principiële bezwaren bij 
voorbeeld van deonderwijsvakorgani-
saties , tot reacties leidt. Ik meen dat 
de onderwijsstakingen dan nog maar 
een voorspel zijn geweest. 

De Minister heeft gezegd dat hij, 
met het oog op het bestaan van zo 
iets als het stakingsrecht, de stakingen 
in het onderwijs heeft aanvaard. De 
overheid als werkgeefster loopt op 
deze manier wel achter bij de erken-
ning van de betekenisvan hetstakings-
recht. De vraag is niet of een Minister 
de staking duldt. Hij heeft in dit 
opzicht niets wel of niet te aanvaarden. 
De vraag is hoe de overheid als 
werkgeefster met de arbeidsverhou-
dingen omspringt en op een staking 
reageert. Het niet doorbetalen van 
gestaakte uren treft men in het 
bedrijfsleven alleen nog aan als 
a-sociale rancunemaatregel, vandaar 
ook mijn motie. 

De gelijke behandeling van over-
heidswerknemers is een principe. Ik 
heb de Partij van de Arbeid verweten 
zich in dit debat te veel te concentreren 
op de differentiaties en te weinig op 
dat principe. Dit komt neer op een 
zondigen tegen de opvattingen die de 
vakbeweging in de loop van de jaren, 
en dan met name in de jaren dertig, 
heeft vorm gegeven. Deze inhoudings-
maatregel is een eerste toetssteen 
van een beleid dat is gericht op 
bezuinigingen in het onderwijs. Het 
komt neer op de afbraak van zaken 
die, in de ogen van mijn fractie, 
werkelijk fundamenteel zijn. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Regering voor haar reactie op de zaak 
die wij gisteren aan de orde hebben 
gesteld en voor haar positieve reactie 
op ons amendement. Dit amendement 
is erop gericht de laagste inkomens-
groepen te ontzien. In de praktijk 
betekent het dat het inhoudingspercen-
tage voor de anderen beperkt wordt 
verhoogd. De Minister heeft er geen 
problemen mee. 

Het amendement is zelfs nog beter 
dan wij zelf dachten. Diverse malen 
moest de Minister, reagerend op 
opmerkingen van de Partij van de 
Arbeid, toegeven dat er hier en daar 
in het wetsvoorstel wat onvolkomen-
heden zaten, maar elke keer opnieuw 
wees hij erop dat bij aanvaarding van 
het amendement van collega Franssen 
en mij het probleem zou zijn opgelost. 
Het verheugt ons dat het zulke goede 
gevolgen kan hebben op diverse 
onderdelen van het wetsvoorstel. 

Wij worden nu geconfronteerd met 
een sub-amendement van de Partij 
van de Arbeid. In zijn toelichting sprak 
de heer Konings over een schoon-
heidsfoutje. Dat begrip wi l ik toch niet 
een eigen leven laten leiden. De 
discussie ging gisteren over de 
kleuterleidster die ten gevolge van de 
korting in dezelfde positie kan komen 
te verkeren als de groep van het 
huishoudelijk, administratief en 
technisch onderwijspersoneel, die van 
deze wet zou worden uitgezonderd. In 
de wat grove benadering heb ik aan 
die enkele kleuterleidster geen aparte 
plaats gegeven. Dat heb ik een 
schoonheidsfoutje genoemd. 

Daarmee doelde ik echter niet op 
het aanbrengen van een glijdende 
schaal om zodoende, via verschillende 
kortingspercentages, het draagkracht-
principe toe te passen. De kortingen 
zouden dan worden gedifferentieerd 
van 1 tot 4%, zoals voorgesteld in een 
amendement van de heer Konings. 

Ik heb gisteren betoogd dat ook wi j 
argumenten kunnen aanvoeren om 
voor een toepassing van het draag-
krachtprincipe te kiezen, dus voor een 
differentiatie in het kortingspercenta-
ge. Als echter voor onze uiteindelijke 
benadering wordt gekozen gaat het 
niet aan dat oneerlijk te noemen. Het 
is alleen niet zo fraai en men kan van 
mening verschillen over het belang 
dat men daaraan hecht. 

De discussie spitst zich nu toe op de 
manier waarop het voor de diverse 
inkomensgroepen uitpakt. Wij hebben 
ons gerealiseerd dat het bedrag dat 
op het inkomen van een kleuterleidster 
wordt gekort niet evenredig is aan dat 
van een hoogleraar. Dat is niet zo 
fraai. 

Ik zeg wel, met de Minister, dat het 
een heel andere benadering is 
wanneer men iedereen met hetzelfde 
bedrag kort, dan wanneer men ieder 
met een bepaald percentage kort. Dat 
is op zich draagkracht. Er is wel een 
verschil in het nettobedrag dat wordt 
ingeleverd. In verhouding tot het 
salaris dat de persoon verdient, is het 
een onevenwichtige benadering. Ik 
heb echter gisteren al gezegd dat wij 
bij deze tijdelijke maatregel niet voor 
een zo gedifferentieerde opzet kiezen, 
dat men met percentages gaat 
werken. Dan zou men namelijk zo 
gaan verfijnen, dat het kortingspercen-
tage +1 tot +4 bedraagt. 

De heer Konings (PvdA): Ik wil even 
zeggen dat ik het woord 'oneerlijk' in 
mijn betoog onmiddelijk heb vervan-
gen door het woord 'onrechtvaardig'. 
Dat laatste houd ik staande. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik hoop dat de heer Konings het mij 
niet kwalijk neemt, want dat is mij 
even ontgaan. 

De heer Konings (PvdA): Dat kan men 
evenwel ongetwijfeld in de Handelin-
gen lezen. 

Het percentage 1,85 lijkt eerlijk, en 
rechtvaardig, omdat dit voor beide 
inkomens gelijk zou zijn. Als men 
echter naar het netto-inkomen kijkt, is 
het heel anders. Voor een hoger 
inkomen betekent dit netto een lager 
percentage dan voor een lager 
inkomen. Dat heb ik betoogd. Mevrouw 
Kraaijeveld noemde dit geen schoon-
heidsfoutje, maar een onvolkomen-
heid. Dat is het dan ook. Het is echter 
wel ten nadele van de laagste inko-
mens. Dat lijkt de laatste dagen bij 
herhaling bij ieder wetsontwerp te 
gebeuren. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Het is zeker, dat dit fraaier kan. Dit kan 
qua draagkracht op een andere 
manier worden uitgewerkt. Het 
sub-amendement dat de Partij van de 
Arbeid op ons amendement heeft 
ingediend, strekt daartoe. Toch wil ik 
dat amendement niet aanvaard 
hebben als sub-amendement op ons 
amendement. Wij hebben er namelijk 
voor gekozen om de laagste inkomens-
groepen gehéél uit te zonderen. Dat is 
niet zo'n grote groep als de groep die 
de heer Konings in een ander amen-
dement heeft voorgesteld. 

Hierover hebben wij gisteren 
gesproken. Bij ons is de laagste 
inkomensgroep uitgezonderd. 
Volgens het voorstel van de heer 
Konings moet een kortingspercentage 
worden toegepast van ten minste 1 
tot ten hoogste 4. Kan de Minister 
zeggen hoe dan de 30 min. - dat 
bedrag wordt in ons amendement 
opzij gezet —hierin verwerkt moet 
worden? Een groot deel van de 
inkomens zal dan met een percentage 
worden gekort van 3 a 4, anders 
komen wij niet op het benodigde 
bedrag uit. 

Wij hebben gisteren gezegd dat wij 
op dit moment bij deze tijdelijke, 
aparte maatregel niet kiezen voor een 
inkomenspolitieke benadering die de 
heer Konings wenst. Dat is een 
maatregel die geheel is uitgewerkt 
volgens het draagkrachtprincipe. Naar 
onze mening zijn hieraan ook grote 
technische bezwaren verbonden. Het 
percentage moet namelijk misschien 
al het volgende jaar worden bijgesteld 
en het jaar daarop weer. Dan moeten 
al de verfijningen worden aangebracht. 
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Wij hebben gekozen voor een grove 
benadering. Wij hebben ook gezegd 
dat, als de HOS-nota en de andere 
nota aan de orde zijn, wi j de verhou-
dingen tussen de inkomens als een 
wezenlijk toetsingspunt beschouwen 
bij de beoordeling van de voorstellen. 
Wij kijken dan naar de hoogte van de 
inkomens. Dan kunnen wij een 
principiële keuze bepalen. 

Ik heb gisteren over onze twee 
opties gesproken. De eerste optie 
geeft de HATOP-uitzondering aan, de 
tweede de glijdende schaal. Hierover 
is ook in het voorlopig verslag door 
ons geschreven. Ik heb gisteren 
uiteengezet waarom wij tenslotte 
gekozen hebben voor onze eigen 
eerste aanpak. Men heeft gezegd dat 
wij aan de leiband van de VVD lopen. 
Men kan dit op verschillende manieren 
beschouwen. Men zou bij voorbeeld 
ook het omgekeerde kunnen zeggen, 
maar wij gaan als coalitiepartners niet 
op een dergelijke wijze met elkaar om. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid moet het voorlopig verslag 
maar eens nalezen. Zij kan daarbij de 
nogal harde publieke uitspraak van de 
VVD over het draagkrachtbeginsel 
betrekken. Ook wij hebben die 
uitspraak gehoord. 

De PvdA-fractie kan in het voorlopig 
verslag lezen dat de VVD in eerste 
instantie helemaal geen eigen 
opvatting had over de vraag hoe het 
wetsontwerp eventueel zou kunnen 
worden geamendeerd. 

Te zamen zijn de VVD en het CDA tot 
een fraaie opstelling gekomen, 
waarbij rekening is gehouden met 
beide invalshoeken. Dat de Partij van 
de Arbeid het met die opstelling niet 
eens is, laat ik aan haar over. De VVD 
en het CDA hebben een zakelijke band 
in plaats van een leiband. Dat lijkt mij 
wel zo fraai. 

De heer Konings (PvdA): Ik begrijp dat 
de invalshoek van het CDA naast 
'geen' invalshoek is gelegd. Daaruit is 
een compromis gekomen. Zo gaat 
men dus met elkaar om. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
De heer Konings heeft eerst iets 
anders gesuggereerd, namelijk dat 
het CDA aan de leiband van de VVD 
zou lopen, omdat de VVD het draag-
krachtprincipe niet zag zitten. Wij 
zouden ons daarin hebben gevoegd. 
Dat proefde ik uit de woorden van de 
heer Konings. 

De heer Konings (PvdA): Er is uitein-
delijk wel uitgekomen wat door leden 
van de VVD buiten deze Kamer is 

geroepen. Dat hebt u net impliciet ook 
toegegeven. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Nee, er is uitgekomen wat ik in de 
hoorzitting als suggestie naar voren 
heb gebracht. Ik heb de gesprekspart-
ners toen gevraagd wat de uitwerking 
zou zijn als diverse typen personeel 
uit het wetsontwerp gelicht zouden 
worden. 

De heer Konings (PvdA): Ik heb 
daarnet al iets gezegd over de 
tijdelijkheid. Wij denken in termijnen 
van twintig jaar of daaromtrent. De 
discussie, die wij nu voeren over een 
opbouw in de inhouding of een 
draagkachtbeginsel, zo men wi l , is 
een heel principiële discussie, die de 
komende twint ig jaar doorloopt, 
ongeacht de hoogte van het percenta-
ge. Ik ben er overigens niet zo gerust 
op dat de korting met 1,85% alleen 
voor het jaar 1983 geldt. 

Dat zou wel eens voor vijf jaar 
kunnen zijn, gezien de opbouw in de 
HOS-nota. De principiële discussie 
komt natuurlijk ieder jaar terug in het 
kader van de concept-algemene 
maatregel van bestuur waarin voor 
het desbetreffende jaar de hoogte zal 
worden vastgesteld, of in het kader 
van de discussie over een wet, die 
moet worden ingediend, al naar 
gelang het amendement dat wordt 
aangenomen. Tot in lengte van jaren 
wordt de niet zo fraaie, zoals de 
geachte afgevaardigde het noemt, 
maar wel ongelijke en eigenlijk 
onrechtvaardige behandeling 
gehandhaafd! Daarover praten wi j nu. 
Ik vind dat dit van de baan moet, 
omdat die wet zolang blijft gelden. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Wij dreigen in een herhaling van 
zetten te komen, mijnheer de Voorzit-
ter. Gisteren hebben wi j hierover 
uitvoerig gediscussieerd. Ik heb 
gezegd, dat ik gevoelig ben voor de 
argumenten van de heer Konings, 
maar dat wi j uiteindelijk hebben 
gekozen voor de opzet, in ons amen-
dement weergegeven. Ik zou het 
betreuren, als een en ander via een 
subamendement er heel anders uit 
zou komen te zien. 

Ik herhaal mijn vraag aan de 
Minister hoe een en ander uitwerkt, 
wat de percentages betreft, voor de 
diverse groepen, die de korting naar 
draagkracht - geopperd door de PvdA 
in het sub-amendement - zouden 
ondergaan. 

Ik heb gisteren gesproken over de 
starthouding van de Minister in het 
overleg met de bonden. Het lijkt mij 
een goede zaak, dat hij woorden 

gebruik als: open, reëel enz. Het 
ging mij echter vooral om de starthou-
ding. Er is de laatste maanden nogal 
wat gebeurd. Ik zou nu niet opnieuw 
het begrip 'positieve grondhouding' 
wil len introduceren. Dat heeft trou-
wens bij het vorige debat al een rol 
gespeeld. Ik vraag naar de intentie 
van de Minister, van waaruit hij met 
de bonden aan het werk zou wil len 
gaan. 

Verder heb ik gevraagd naar de 
opbrengst van de nota's en naar de 
mogelijkheid om ook het werkgelegen-
heidsaspect bij de herstructurering 
aan de orde te stellen. Ik verneem 
graag de opvatting van de Minister 
daarover. 

D 
De heerWil lems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik was nog aan de telefoon, 
mijn excuses. Ik dacht dat mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters zo nog wel een 
halfuur door zou gaan. 

Ik heb met belangstelling en grote 
verontwaardiging, evenals vele 
andere sprekers, kennis genomen van 
het bericht in De Volkskrant - en 
alleen in De Volkskrant - over de 
uitlatingen van Minister Brinkman. 

Juist omdat wij gisteren zo uitvoerig 
hebben gesproken over het niet 
herhalen van dit soort maatregelen, 
het eenmalige karakter en het onge-
wenste karakter van dit soort maatre-
gelen, is - zelfs al zou het maar zijn bij 
wijze van opwerpen van een balletje 
- het erg vreemd en wrang dat een 
Minister, die in zijn sector niet in staat 
blijkt te zijn om de bezuinigingen, die 
het regeerakkoord hem oplegt, te 
realiseren, in de verleiding komt om 
die bezuinigingen dan maar op de 
post 'salarissen' te verhalen. 

Het ligt ook zo voor de hand, want 
dat is de post die je kan aanspreken. 
Er is in de collectieve sector nog geen 
sprake van een echt, open en vri j 
onderhandelen tussen werknemers en 
werkgevers. De werkgever heeft 
daarbij een vrijwel onaantastbare 
positie, omdat hij over het algemeen, 
zeker als het in de lijn van het regeer-
akkoord is, het parlement achter zich 
weet. In zo'n positie kan je altijd 
gemakkelijk zeggen: daarmee is de 
kous af. Een werkgever, die zo sterk 
staat in de onderhandelingen met de 
werknemers, komt snel in de verleiding 
om, als hij gaten niet meer kan 
dekken, die dan maar op de salarissen 
af te boeken. Het principiële van dit 
debat is, zoals de heren Schreuders 
en Lankhorst ook al hebben gezegd, 
of wij daarvoor het groene licht 
geven. 
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Zelfs het regeerakkoord is niet heilig 
voor zijn eigen bewindslieden, althans 
als de beweringen van de heer 
Brinkman niet met volle kracht door 
de Regering en door de bewindsman 
die ti jdens dit debat in ons midden is, 
worden tegengesproken. De motie-
Rietkerk/Lubbers is wat dat betreft al 
tot een dode letter gemaakt. 

De Minister heeft gezegd dat het in 
ieder geval tot in de jaren tachtig en 
wellicht ook tot in de jaren negentig 
zal duren, voordat de HOS-maatrege-
len de beoogde opbrengst zullen 
bewerkstell igen; de hoogte daarvan is 
nog open gebleven. De Minister heeft 
eraan toegevoegd dat er wel degelijk 
sprake kan zijn van een 'reëel, open 
en fair overleg'. 

Hij heeft echter niet ontkend - ik 
heb daarvan in mijn eerste termijn 
zeer nadrukkelijk melding gemaakt -
dat de dekking van het resterende 
tekort, als de HOS-maatregelen geen 
278 min. opbrengen - de Minister 
hoopt en verwacht dat het hele tekort 
door deze maatregelen zal worden 
gedekt - zou moeten komen uit het 
inleveren van arbeidsplaatsen. 
Daardoor ligt dus het mes op tafel in 
de onderhandelingen. Ik ben het eens 
met de heer Konings als hij zegt dat 
de Minister wel heel erg luchtigjes 
zegt dat het wel in de jaren 80 rond 
zal zijn. 

Ik denk dat het zelfs tot over het jaar 
2000 zal uitlopen voordat er een 
uitkomst is bereikt van mogelijke 
wijzigingen in de salarissystematiek. 
Dit geldt zeker als het waar is wat de 
Minister zegt, namelijk dat het niet 
over bestaande leerkrachten gaat, 
maar alleen over nieuwe leerkrachten. 
De huidige leerkrachten van 21 jaar 
lopen nog wel een tijdje mee. 

Als zij geen effect hoeven te 
verwachten van maatregelen uit de 
herziening van de onderwijssalarissys-
tematiek, kan het nog wel even duren 
voor de maatregelen zijn uitgewerkt 
en hun volle opbrengst zullen hebben. 
Er ligt een enorme druk op dat 
overleg, aangezien er 278 min. uit 
moet komen. Als er minder uitkomt, 
moet men ervoor zorgen dat er 
arbeidsplaatsen opgeheven worden. 

Die weg gaan wij met een wets-
ontwerp met deze inhoud op. Het is 
dus nog steeds volstrekt duidelijk dat 
deze 278 min. van tafel moeten, dat zij 
onderhandelbaar moeten zijn en dat 
er gekeken moet worden in hoeverre 
er een regeling kan worden getroffen 
met de bonden, in de vorm van 
arbeidsti jdverkorting, spreiding van 
werkgelegenheid of in de sfeer van de 

vakantie-uitkeringen. Er zijn allerlei 
maatregelen bespreekbaar. 

Een bedrag van 278 min. op deze 
manier uit de onderwijssalarissen 
halen, met het perspectief dat dit 
toch altijd een keer opgebracht zou 
moeten worden, hetzij via de salaris-
systematiek, hetzij via arbeidsplaatsen, 
betekent dat er geen sprake meer kan 
zijn van open, reëel en fair overleg. 

De Minister heeft gezegd dat de 
klok wat dat betreft is gaan draaien. Er 
zou één jaarkunnen worden onderhan-
deld. Kan de Minister mij vertellen, 
hoe de eerste seconden tikken? Wat is 
er op het moment dat de klok ging 
draaien gebeurd? Welke openheid is 
er? Welke basis van overleg en 
vertrouwen heeft hij geschapen? De 
klok is gaan draaien; het jaar is zo om. 
De Minister moet naar mijn mening 
uitleggen of de klok tot zijn tevreden-
heid is gaan draaien. 

De Minister heeft gezegd dat er 
weliswaar een koppeling op afstand 
is, maar dat dit niet hetzelfde is als 
ontkoppelen. Ik ben het echter met de 
bonden eens als zij zeggen, dat 
daarmee in feite de pedagogische 
provincie een feit is en dat daarmee 
het gecoördineerde arbeidsvoorwaar-
denbeleid van de baan is, te beginnen 
met het onderwijs, ook al zou men 
daar de niet-onderwijsgevenden uit 
laten. 

De heer Rood heeft wat dat betreft 
een zeer sterk ontwikkeld gevoel voor 
understatement als hij zegt, dat wi j 
kunnen spreken van een 'lichte 
beschadiging van het arbeidsvoor-
waardenbeleid'. De Minister weet ook 
dat de heer Rood het veel sterker 
bedoelt dan hij het naar buiten, zeker 
in dit parlement, geprobeerd heeft 
duidelijk te maken. De Minister moet 
dan ook eerlijk zijn en zeggen dat het 
gecoördineerd arbeidsvoorwaarden-
beleid, zeker met de wijzigingen die 
hij nog voorziet, daarmee echt van de 
baan is. 

Wij zullen de motie-Mik, die vraagt 
het wél in stand te houden, van harte 
ondersteunen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 
amendementen ingediend om de 
maatregel anders en eerlijker te 
verdelen. Wij hebben daar wel begrip 
voor maar wi j bli jven van mening dat 
het gerommel in de marge is. Wat dat 
betreft heb ik niets toe te voegen aan 
hetgeen de heer Schreuders hierover 
heeft gezegd. De Minister moet ons 
echter nog wel even uitleggen hoe hij 
het kan verantwoorden dat het 
onderwijspersoneel 1,85% moet 
inleveren in plaats van 1,65%. 

De Minister gat in feite de korting 
verhogen in plaats van verlagen en ik 
vraag mij toch af welk effect dat zal 
hebben voor het overleg dat nog 
moet plaatsvinden tussen de werkge-
ver en de werknemers. In plaats van 
de korting van tafel te halen, te 
nuanceren of te verlagen wordt zij 
zelfs opgevoerd tot 1,85%. 

Ik acht dat echt te grijs en ben ik 
ieder geval erg benauwd voor het 
effect van dit standpunt van de 
regeringspartijen en de Regering op 
het verdere overleg en de uitlaat die 
de bonden en onderwijsgevenden 
zullen zoeken om toch nog iets van 
hun rechten terug te vinden of 
wellicht terug te halen. 

Mijnheer de Voorzitter! De door de 
heer Konings voorgestelde differenti-
atie wordt door de Minister afgewezen 
met het argument dat het technisch 
erg ingewikkeld is om én die differen-
tiatie én het amendement van me-
vrouw Kraaijeveld tegelijk in te 
voeren. Ik ben het daarmee eens. Het 
is technisch zeer ingewikkeld om 
enerzijds een differentiatie van 0-4 
- de PSP stelt de meer rechtvaardige 
differentiatie van 0-8 voor - door te 
voeren en anderzijds de groep van 
niet-onderwijzend personeel eruit te 
halen. 

Bovendien leidt het voor een 
bepaalde groep onderwijsgevenden 
tot een nog ernstiger aantasting van 
hun salarissen dan zoals die eruit 
hadden gezien als deze kortingswet 
niet was doorgegaan. De vraag is 
echter of deze technische bezwaren 
- die toch van achter een bureau 
kunnen worden opgelost - opwegen 
tegen het rechtvaardigheidsgevoel 
dat geïntroduceerd zou kunnen 
worden door het amendement-Ko-
nings of mijn amendement aan te 
nemen. 

Die amendementen beogen een 
eerlijker verdeling van de korting 
tussen de lagere en hogere inkomens. 
Ik vind dat technische bezwaren niet 
doorslaggevend mogen en kunnen 
zijn. De ambtenaren van het departe-
ment zijn zeer wel in staat deze 
kortingen op een correcte wijze en 
tijdig in de salarissystematiek te 
verwerken en aan de betrokken 
administraties door te geven. 

Wij vinden dat dit overigens wel 
duidelijk maakt hoe ongehoord in 
feite het wetsontwerp is want alle 
voorstellen om de kortingen eerlijker 
te verdelen maken het moeilijker om 
uit te voeren. Duidelijk wordt dat de 
kortingen op de lage en middeninko-
mens maar ook op de hogere inkomens 
niet meer acceptabel zijn. 
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De Minister maakte een vergelijking 
met het departementspersoneel. Hij 
heeft wijselijk zijn mond gehouden na 
mijn vraag of dat wel ergens op sloeg. 
Het departement heeft weliswaar 
ingeleverd met arbeidsplaatsen, maar 
dat argument geldt natuurlijk voor het 
hele onderwijsveld. De Minister heeft 
zelf verschillende keren gezegd, dat 
de rek er volstrekt uit is. Vernieuwingen 
zijn op een zo verantwoord mogelijk 
laag pitje gezet; sommige zijn zelfs 
helemaal stop gezet. 

Allerlei voorschotten zijn bevroren 
of vooruit geschoven. Als de Minister 
dat allemaal zegt, vind ik een vergelij-
king met het departementspersoneel 
nergens op slaan. Zowel bij het 
onderwijs als op het departement 
- maar ook bij raden en commissies -
hebben bezuinigingen plaatsgevonden 
in de afgelopen jaren en ze dreigen 
nog steeds door te gaan. 

Ik zou het consequent vinden als de 
Minister zou zeggen: voor het depar-
tementspersoneel accepteer ik het 
niet omdat daar de rek eruit is en er 
al zoveel inkrimpingen, bezuinigingen 
en reorganisaties hebben plaatsgevon-
den en daaraan ontleen ik ook het 
argument om de bezuinigingen niet 
door te voeren ten aanzien van het 
onderwijzend personeel. Dat is 
consequent redeneren! 

Ik heb dan ook begrip voor het 
standpunt van mr. Donner, dat hij in 
een artikel naar voren bracht. De 
beste methode om ervoor te zorgen 
dat deze kortingen zo snel mogelijk 
van tafel zijn, is het departementsper-
soneel er ook onder te laten vallen, 
inclusief de Minister en de Staatsse-
cretaris. 

Ik dacht dat eerlijk het langst 
duurde zeker nu er ook een vergroting 
van de leerlingenschaal dreigt op te 
treden en andere bezuinigingen in het 
onderwijs dreigen, zou het alleen 
maar verstandig en verantwoord zijn, 
als deze wet van tafel was, omdat er 
pas dan weer sprake kan zijn van 
open, reëel en fair overleg. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De inhouding wordt 
voorgesteld om een reeds lang 
bestaand gat in de onderwijsbegroting 
eindelijk definitief te dichten. Op zich 
zelf is dat streven juist. Oplossing van 
dit al enige jaren bestaande en zich 
voortslepende probleem is inderdaad 
geboden. 

Minister Deetman heeft krachtig 
duidelijk gemaakt dat hij heeft moeten 
kiezen voor werk boven inkomen. 
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Deze keuze spreekt ons op zichzelf 
aan, maar rechtvaardigt nog niet elke 
uitwerking. De nu voorgestelde 
uitwerking, die door velen in het 
onderwijsveld als onrechtmatig wordt 
ervaren, is in elk geval in de jongste 
geschiedenis een precedent. Zal dit 
navolging vinden? Wij moeten niet te 
lichtvaardig met 'natuurlijk niet' 
antwoorden. 

Minister Brinkman zit met ernstige 
problemen ten aanzien van de 
financiering van de gezinsverzorging. 
Ook die problemen kunnen met een 
korting op de lonen in de gezinsver-
zorging worden opgelost. Hij heeft 
volgens berichten in de pers van 
gisteravond de voorstellen van zijn 
collega Minister Deetman ter zake van 
de inhouding op de onderwijssalaris-
sen, als een speerpuntactie bestempeld. 
Mijn collega's hebben hieraan al 
herinnerd. 

Ik vraag mij af waartoe dit allemaal 
kan leiden op korte termijn en in de 
toekomst voor de begroting van 
Onderwijs en Wetenschappen en voor 
andere begrotingshoofdstukken. De 
vraag dringt zich op of Minister 
Deetman het, betreffende de weerge-
geven kwalificatie, met zijn collega 
Brinkman eens is. Wat is kabinetsbe-
leid op dit punt? Wij kunnen hier en 
nu wel eenmaligheid en tijdelijkheid 
belijden, maar 1 a 2 jaar terug zou de 
huidige voorgestelde maatregel ook 
niet voor mogelijk zijn gehouden. Met 
andere woorden: in de politiek geldt 
nooit 'nooit'. 

In feite zijn alle aangedragen 
alternatieven te licht bevonden. Zij 
zijn ter zijde gelegd. Zij leveren naar 
het oordeel van de Minister te weinig 
op in contanten voor 1983 en/of zijn 
op termijn te weinig structureel. De 
Minister heeft gezegd dat elk alternatief 
bespreekbaar is, maar een keiharde 
voorwaarde daarbij is deugdelijke, 
structurele dekking. In dit licht alles 
overwegend, kan ik het toch niet 
anders zien dan dat enkele van de 
aangedragen alternatieven - ik denk 
hierbij in het bijzonder aan de eigen 
bijdrage en de voorschotverschuiving 
voor nog slechts één jaar - ter zijde 
zijn gelegd mede vanwege het politiek 
als ongewenst beschouwen. 

Ten aanzien van de stakingen heeft 
de Minister zich volgens mij te 
lankmoedig, te begripsvol opgesteld. 
De discussie over het stakingsrecht 
van het overheidspersoneel en een 
gedogen van werkonderbreking in het 
verleden, zij het met evenredige 
inhouding van salaris, geven de 
Minister aanleiding tot deze houding, 
zo heeft hij verklaard. 

Inhoudingswet onderwijssalarissen 

Echter, begrip voor aanvaarding 
van het door ons afgewezen instru-
ment van staking - ik ben hierover 
gisteren niet onduidelijk geweest -
getoond in het schriftelijke deel van 
de behandeling van deze inhoudings-
wet en in de eerste termijn gisteren, 
lokt uit tot het vaker hanteren van dit 
middel, althans dit zou zo kunnen 
fungeren. Dit heeft de geschiedenis 
geleerd. Ik hoop dat niet en zeker niet 
al te lichtvaardig zal worden gestaakt. 
De Regering moet zulk een gedrag 
echter niet aanmoedigen. Integendeel, 
zij moet het krachtig en sterk ontmoe-
digen en in feite afkeuren. 

Ik vraag de Minister zich op dit punt 
alsnog duidelijker uit te drukken en 
zich van de onderwijsstakingen in de 
afgelopen weken te distantiëren. 

De amendementen van het CDA en 
de VVD zullen wi j , gelet op de politieke 
werkelijkheid dat er naar verwachting 
toch een meerderheid voor dit 
wetsontwerp zal zijn, steunen. 
Niet-onderwijzend personeel en 
andere lagere inkomensgroepen met 
een brutosalaris van hoogstens f3066 
per maand worden uitgezonderd. De 
werkingsduur wordt beperkt. Er komt 
parlementaire controle op c.q. 
discussie over aanpassingen van de 
inhoudingen voor de komende jaren. 
Dit zijn bijstellingen die ons op 
zichzelf aanspreken. 

De Minister heeft gezegd dat hij 
heeft gekozen voor het behoud van 
3500 arbeidsplaatsen en voor een 
beleid dat de reeds ernstige afkalving 
van de werkgelegenheid in het 
onderwijs zoveel mogelijk keert. 
Verder heeft hij gezegd dat hij daarom 
wel moest kiezen voor een korting op 
de onderwijssalarissen, maar dat hij 
dat met het mes op de keel gedaan 
heeft. Ook de fracties van het CDA en 
de VVD bevinden zich in zulk een 
delicate positie. Dat is met mijn fractie 
niet minder het geval. 

Ik verheel niet dat wij er grote 
moeite mee hebben tot een eindafwe-
ging te komen. Vindt de Minister het, 
alles overziende, achteraf verstandig, 
de inhouding los van de behandeling 
van de begroting van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen 
voor 1983 te hebben gevraagd? 
Natuurlijk zou dat tot gevolg hebben 
gehad dat men een paar maanden 
minder had kunnen korten en het 
eindbedrag zou daardoor lager 
geweest zijn. Dat is duidelijk. 

De stakers is verweten dat zij eerst 
voor het geld op de been kwamen en 
dat zij later kwesties als de kwaliteit 
van het onderwijs en de werkgelegen-
heid in het onderwijs erbij sleepten. 
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Toch vraag ik: had het niet als een 
geheel moeten worden behandeld 
opdat inderdaad de gestelde prioritei-
ten in het veld, in het kabinet en in 
deze Kamer beter tot hun recht 
hadden kunnen komen? 

Wanneer het gaat om de keuze 
tussen het geld en de kwaliteit van het 
onderwijs en de werkgelegenheid in 
het onderwijs, dan kiezen wi j voor het 
laatste, ook als dat een matiging van 
het inkomen met zich brengt. Die 
matiging moet wel rechtvaardig en, 
waar dit zinnig is, naar draagkracht 
worden verdeeld. Met het woordje 
'zinnig' bedoel ik dat de marges zo 
klein kunnen zijn, dat er heel weinig te 
differentiëren valt. 

Toch zijn wij er nog niet van 
overtuigd dat er nergens rek zit en dat 
er niets kan worden gevonden. Ik 
herinner nog een keer - ik heb mij 
voorgenomen er, bij leven en welzijn, 
nog een keer op terug te komen - aan 
onze suggestie om kritisch en tegelij-
kertijd zorgvuldig te kijken naar 
vernieuwingen, experimenten, de 
begeleiding en ondersteuning 
daarvan. 

Ik ben blij dat onze intentie op dit 
punt bij de fractie van de VVD, 
blijkens de bijdrage van de heer 
Franssen, is overgekomen. Wij zullen 
met dit onderwerp onder de fracties 
in deze Kamer wervend bezig blijven. 
Ik denk dat de omstandigheden, die 
zich in de komende begrotingsjaren 
zullen voordoen, ons daartoe ook 
zullen nopen. Dit constateer ik niet 
met vreugde, maar gewoon als een 
feit. 

Het is uiteindelijk ook niet niets om 
een duidelijk advies van een gerenortv 
meerd adviescollege als de Raad van 
State ter zijde te stellen. Men kan 
begrijpen dat mijn fractie nog niet 
'over de streep' is. 

D 
De heer Franssen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! In de beantwoording in 
eerste termijn is de Minister uitvoerig 
ingegaan op de gemaakte opmerkin-
gen en de gestelde vragen vanuit de 
Kamer. Ook is hij uitvoerig stil blijven 
staan bij opmerkingen en vragen van 
mijn fractie en daarvoor dank ik hem. 

De Minister heeft in zijn beantwoor-
ding duidelijk gemaakt dat de maatre-
gelen die in dit wetsvoorstel aan de 
orde zijn, met pijn en schroom door 
hem zijn genomen. Ik zeg hem in het 
bijzonder dank voor de uitvoerige 
wijze, waarop hij in dit debat, in 
tegenstelling tot de schriftelijke 
beantwoording, is ingegaan op het 

afwegingsproces naar aanleiding van 
het advies van de Raad van State. 

In het debat van gisteravond zijn de 
alternatieven die door de Kamer zijn 
aangedragen stuk voor stuk door de 
Minister onder de loep genomen. 
Naar aanleiding van die discussie kan 
ik met de heer Van der Vlies conclude-
ren, dat alle alternatieven eigenlijk te 
licht zijn bevonden. In die afweging 
van alternatieven moet ook worden 
betrokken, dat, wanneer geen salaris-
korting wordt toegepast, zoals die nu 
wel wordt voorgesteld, het alternatief 
is een fikse verhoging van de klassede-
Ier in alle sectoren van het onderwijs. 

Als ik dat voeg bij de protesten 
vanuit het onderwijsveld en met 
name van de zijde van de ouders 
tegen wat ons bij de komende 
begrotingsbehandeling op zichzelf al 
staat te wachten, kan ik mij de 
oordeelsvorming van de Minister 
voorstellen. Die is evenwel - dit 
zeggen wi j met hem - minder fraai 
dan andere suggesties wellicht 
zouden zijn geweest. 

Ik neem een aantal alternatieven 
nog even door. Ook door mijn fractie 
is in eerste termijn de problematiek 
aan de orde gesteld inzake het nog 
een jaar uitstellen van de ongedaan-
making van de voorschotverschuiving. 
Naast de argumenten die in de 
schriftelijke gedachtenwisseling met 
de Regering al naar voren zijn ge-
bracht, is door de Minister gisteravond 
het volgende gezegd. Een deel van 
het ongedaan maken van die voor-
schotverschuiving is gebruikt om de 
begroting sluitend te maken, dus voor 
bezuinigingen. 

Feitelijk resteert na al die operaties 
nog maar een bedrag van f37 mil joen. 
Wanneer wi j die voorschotverschui-
ving toch toepassen - dit is een 
volgend argument - gaat dat ten 
koste van investeringen en inventaris-
sen, met name in het voortgezet 
onderwijs. Als wij weten dat die 
problematiek, mede gelet op wat hier 
verleden jaar bij de begrotingsbehande-
ling aan de orde is geweest, al zo 
nijpend is, kan ik mij voorstellen dat de 
Minister wat dit betreft voet bij stuk 
heeft gehouden. 

Aangaande de wachtgeldproblerna-
tiek en het uitstel van de premiebeta-
ling heeft de Minister naar ons 
oordeel afdoende gereageerd. Gelet 
hierop kunnen wi j de keuze van de 
Minister billijken. 

Ik ben de Minister er erkentelijk 
voor, dat hij ons heeft nagezegd, dat 
de onderwijsbegroting in principe 
geen werkgelegenheidsbegroting is, 
maar dat in de huidige concrete 

situatie werkgelegenheidsaspecten 
een zwaar accent hebben gekregen 
met het oog op de ontwikkelingen in 
het totale onderwijs. Ik kan die 
benadering van de Minister onder-
schrijven. 

Ik heb met belangstelling kennis 
genomen van de opmerkingen van de 
Minister over het Knight-Wegenstein-
onderzoek en over de onderwijsver-
nieuwingsprojecten en -experimenten. 
Op de uitdaging van de heer Konings 
om daarover vandaag een debatje te 
beginnen, ga ik niet in. Eind februari 
staat ons nog de begrotingsbehande-
ling te wachten. Wij kunnen dan met 
deze Minister verder van gedachten 
wisselen over deze zaken. 

De Minister is ook ingegaan op de 
positie van het departementsperso-
neel. Hij heeft gezegd: die categorie 
heeft al ingeleverd bij het opstellen 
van de begroting voor 1983. Kan hij 
dat nog concreter aangeven? 

Ik wil met de Minister nog eens 
stimuleren, dat de HOS-nota als 
principe hier niet in het geding is, 
maar wel de opbrengst daarvan. Het 
overleg daarover, zo heeft de Minister 
benadrukt, zal open zijn. Wij houden 
de Minister daar ook aan, gelet op 
onze uitgangspositie ten opzichte van 
de inhoud van die nota. 

De situatie kan zich voordoen, dat 
de opbrengst van de HOS-nota meer 
is dan het bedrag van de korting. De 
Minister heeft daarover gezegd, dat er 
dan geld over is. In dit stadium van de 
discussie heeft hij de sluier echter nog 
niet opgelicht in verband met de 
vraag wat er met dat geld gaat 
gebeuren. Hij heeft wel gezegd, dat 
daarover nog geen besluitvorming 
heeft plaatsgevonden. Wanneer vindt 
die wel plaats? Is in principe al 
gedacht aan de mogelijkheden op dat 
vlak? Daarover verkrijg ik toch graag 
wat meer duidelijkheid van de 
Minister. 

Het volgende punt betreft de 
situatie die kan optreden wanneer de 
HOS-nota minder opbrengt dan f277 
mil joen. Ik heb van de Minister heel 
duidelijk begrepen dat in die situatie 
elders in de begroting middelen 
moeten worden gevonden om het 
sluitende karakter van de begroting te 
benadrukken. Ik heb ook van de 
Minister begrepen dat die situatie 
direct na de afronding van het overleg 
over de HOS-nota zal intreden. 

Gelet op de bijstelling van het 
kortingspercentage die dan plaats-
vindt, zal op dat moment elders in de 
begroting een structurele dekking 
moeten worden gevonden. Ik vraag 
dit opnieuw in het licht van de 
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opmerkingen die worden gemaakt op 
biz. 6 van de nota naar aanleiding van 
het eindverslag. Wat dat betreft vraag 
ik dus een bevestiging van de Minister. 

Naar aanleiding van mijn vraag 
over het overleg op 9 december heeft 
de Minister gezegd dat in die situatie 
de korting van 1,65% is besproken in 
relatie tot andere ombuigingen in de 
begroting. Dat is op zich zelf een 
concrete mededeling, maar je kunt 
daarbij nog een aantal concretere 
zaken invullen. Is die situatie ook aan 
de orde geweest in het overleg op 9 
december? Kan de Minister op dit 
punt enige opheldering verschaffen? 
Wat moet ik mij dus concreet voorstel-
len bij die situatie? 

De conclusie van mijn fractie is de 
volgende. Wij kunnen na het opmaken 
van de balans van dit debat - de heer 
Konings zal hebben begrepen dat wij 
zijn sub-amendement niet zullen 
ondersteunen, gelet op het verloop 
van het debat - niet anders dan 
instemmen met het wetsontwerp. Ik 
zeg bewust: niet anders dan. Ik ben 
het met de Minister eens dat de 
alternatieven te weinig mogelijkheden 
bieden voor structurele dekking. 

De heer Konings (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vindt de heer Franssen het 
amendement met de glijdende schaal 
niet redelijker? 

De heer Franssen (VVD): Neen, ik vind 
het niet redelijker. 

De heer Konings (PvdA): Kan de heer 
Franssen uiteenzetten waarom dat 
niet rechtvaardiger is? 

De heer Franssen (VVD): Omdat wi j 
vinden dat het afgelopen moet zijn 
met de nivellering. Het is voldoende, 
te kiezen voor het bruto-nettotraject. 
Bovendien wordt er door de gekozen 
systematiek van de percentuele 
korting al in zekere zin naar draagkracht 
ingeleverd. Wij wil len niet nog meer. 

De heer Konings (PvdA): Het gaat niet 
om een nivellering, maar om een 
denivellering, want de lagere groepen 
leveren netto een hoger percentage in 
dan de hogere inkomensgroepen. Dat 
vindt de heer Franssen rechtvaardig. 
Hij stemt daarmee in, zegt hij, omdat 
hij niet verder wil nivelleren. 

De heer Franssen (VVD): In de 
memorie van toelichting op het 
wetsontwerp is al gezegd dat de 
korting plaatsvindt over het bruto-net-
totraject. De Minister heeft gisteravond 
in zijn antwoord nog eens gezegd dat 
het systeem van procentuele korting 
al het principe van de verdeling naar 

draagkracht inhoudt. De conclusie van 
mijn fractie is dat dit op het moment 
voldoende is, gegeven het feit dat wij 
van opvatting zijn dat binnen de 
begroting van Onderwijs en Weten-
schappen geen eigen inkomensbeleid 
moet worden gevoerd. Wie volgt? 

De heer Van Kemenade (PvdA): De 
heer Franssen zegt dat de nivellering 
moet worden stopgezet. Ik neem aan 
dat hij doelt op de nivellering in het 
onderwijs. Wanneer begon die 
nivellering? Met de Toxopeus-ronde? 

De heer Franssen (VVD): De heer Van 
Kemenade is wat ouder dan ik, zodat 
zijn kennis van de geschiedenis op dit 
punt wat groter zal zijn dan de mijne. 

Ik rond mijn betoog af. Bij de 
conclusie van mijn fractie is belangrijk 
de opmerking van de Minister dat 
overleg over alternatieven mogelijk is, 
ook nadat dit wetsontwerp tot wet zal 
zijn verheven. Dan moeten de bonden 
echter boter bij de vis geven. Mijn 
fractie hoopt van harte dat de bonden 
die uitdaging zullen aannemen. 

Wij stemmen in met het wets-
ontwerp en wi j steunen uiteraard de 
amendementen die door collega 
Kraaijeveld en mij in een volstrekt 
zakelijk overleg zijn opgesteld. Daarbij 
is van leidbanden of knellende 
banden in het geheel geen sprake 
geweest. Wij stonden vriendelijk ' in-
en uitpratend' tegenover elkaar. Wij 
wijzen de voorstellen van de linkerzijde 
in deze Kamer af. Ik vraag de Minister 
ten slotte, in zijn beantwoording een 
oordeel over de motie van de heer 
Mik te geven, want ik heb er nog 
moeite mee, mijn definitieve oordeel 
over deze motie te bepalen. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Regering 
voor de beantwoording van ons 
betoog in eerste termijn over het 
onderhavige wetsontwerp. Mijn 
fractie was en is nog na het antwoord 
van de Regering niet gelukkig met de 
voorgestelde salarismaatregel. Wie is 
dat echter wel? 

In eerste termijn zijn wij nogal 
uitvoerig ingegaan op de excessen 
tijdens de recente onderwijsstakingen. 
In navolging van collega Van der Vlies 
vragen wi j de Minister of hij zich 
duidelijker wi l uitspreken over en zich 
mogelijk wi l distantiëren van deze 
excessen. 

Ik concentreer mij vervolgens op de 
alternatieven, die zoals de Minister 
terecht heeft opgemerkt, structurele 
dekking moeten opleveren en betrek 
hierbij nog openstaande vragen van 

ons. Voor zover wij kunnen overzien, 
resteren twee reële mogelijkheden 
om tot de gewenste dekking te 
komen. De eerste is spreiding van het 
inkomensoffer over alle ambtenaren 
en hiermee gelijkgestelden. 

In eerste termijn hebben wij reeds 
opgemerkt dat wi j aan een salariskor-
ting voor het gehele overheidsperso-
neel, die in de orde van grootte van 
0,4% komt te liggen, de voorkeur 
geven, gesteld dat een salariskorting 
noodzakelijk is. 

De Regering stelt dat de centrales 
voor overheidspersoneel in het 
georganiseerde overleg ter zake geen 
initiatieven hebben ontplooid en dat 
zij de indruk heeft dat deze bonden 
niet tot een dergelijk gespreid inko-
mensoffer bereid waren geweest, 
indien het hun was gevraagd. Ons 
interesseert de argumentatie van de 
Regering. Aan de ene kant wijst zij het 
hengelen in die richting niet principieel 
af, maar aan de andere kant wi l zij 
vasthouden aan het beginsel dat 
dekking binnen de onderwijsbegroting 
zelf moet worden gevonden. 

Onze indruk is dat hierbij meer is 
gelet op de verwachte omvang van de 
bezwaren dan naar de kwaliteit ervan. 
In ieder geval bestaat deze reële 
mogelijkheid nog steeds, tenzij de 
Minister kan aantonen dat het kabinet 
een eventueel aanbod van de centrales 
voor overheidspersoneel niet kan 
aanvaarden. 

De tweede mogelijkheid die naar 
het oordeel van mijn fractie nog 
steeds kansen heeft, is de invoering 
van een ouderbijdrage. De Minister 
heeft onze vraag of het beroep op de 
strijdigheid van zo'n maatregel met 
artikel 13 van het internationale 
verdrag inzake sociaal-economische 
en culturele rechten terecht is, in feite 
onbeantwoord gelaten. Wij zien niet 
in waarom de uitoefening van de in 
de artikelen 7a en 6 genoemde 
rechten afhankelijk mag worden 
gesteld van de sociaal-economische 
situatie waarin een land zich bevindt, 
maar de verplichting tot kosteloos 
lager onderwijs niet. 

Het lijkt erop dat het verdrag 
selectief wordt geïnterpreteerd, 
overeenkomstig de door de Regering 
vooronderstelde, dus gekozen visie 
op overheidstaken voor onderwijs-
voorzieningen. Ik stel het op prijs, 
indien de Minister alsnog op deze 
kwestie ingaat. 

Ook wanneer het lagere onderwijs 
buiten beschouwing wordt gelaten, is 
het gewenst dat de ouderbijdrage als 
alternatief verder wordt bezien. 
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Stemmen wi j in met een dekking 
binnen de onderwijsbegroting en 
beperking van de doelgroepen, zoals 
voorzien in het amendement-Kraaije-
veld-Wouters en Franssen, dan rijst 
toch de vraag of niet naar een eigen-
soortige spreiding van het inkomensof-
fer moet worden gezocht. 

De salariskorting loopt nu immers 
op tot 1,85%, wat een argument kan 
zijn voor partiële compensatie door 
invoering van een ouderbijdrage van 
125 gulden voor de eerste twee 
leerplichtige kinderen, zoals voorge-
steld door de fractie van het GPV. Ik 
heb begrepen dat ook uit het onderwijs 
zelf dergelijke suggesties zijn geko-
men. 

Wij begrijpen niet waarom de 
Minister deze suggesties niet verder 
heeft onderzocht. Een dergelijk 
complementair systeem verdeelt de 
lasten beter en is te rechtvaardigen, 
omdat ook de ouders belang hebben 
bij goede kwaliteit van het onderwijs. 

Dit alles overziende, laten wij ons 
definitieve standpunt over het 
wetsontwerp mede afhangen van de 
reactie van de Minister. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigden 
de heren Lankhorst, Konings, Schreu-
ders, Van der Vlies en Schutte hebben 
gesproken over mogelijke precendent-
werking, mede naar aanleiding van het 
antwoord dat ik gisteren heb gegeven 
en perspublikaties van hedenochtend 
over uitspraken van collega-Minister 
de heer Brinkman. 

In de afgelopen weken is er in de 
richting van mijn persoon veel 
gezegd, positief en negatief. Aan de rij 
positieve en negatieve kwalificaties 
voeg ik het element 'speerpunt' toe. Ik 
neem er kennis van en laat het voor 
wat het is, maar ik onderlijn datgene 
wat in het regeerakkoord is vastgelegd 
met betrekking tot een korting voor 
een deel van het overheidspersoneel. 

Met betrekking tot die zaak is er een 
nadrukkelijke afspraak in het regeerak-
koord gemaakt; er is een afspraak 
gemaakt met betrekking tot de 
voorgestelde korting op het terrein 
van het onderwijs. Daaraan is het 
kabinet gehouden. Mij rest thans niets 
anders, dan daarnaar te verwijzen. 
Overigens heb ik niet kunnen verifiëren 
wat de precieze mededelingen in 
dezen zijn geweest van de heer 
Brinkman. Ik meen echter dat mijn 
antwoord duidelijk maakt het onderli j-
nen van de desbetreffende passage 
uit het regeerakkoord. 

De heer Konings (PvdA): Het betreft 
overheidspersoneel en trendvolgers. 
Ik begrijp dat de Minister nadrukkelijk 
afstand neemt van de uitspraken, 
zoals deze door Minister Brinkman 
zijn gedaan. 

Minister Deetman: Dan zou ik de 
uitspraken van a tot z moeten kennen. 
Ik ga af op de mededelingen die de 
geachte afgevaardigde heeft gedaan 
en die ik heb gelezen. Ik kan alleen 
maar, namens het kabinet, datgene 
vaststellen wat in het regeerakkoord 
met betrekking tot deze zaak is 
vastgelegd. Voor zover er daarover 
enige twijfel mocht bestaan, kan ik 
datgene wat is afgesproken slechts 
onderlijnen. 

De heer Konings (PvdA): Maar de 
Minister beseft toch wel dat hij ook 
vanuit zijn persoonlijke integriteit - de 
Minister heeft zich steeds, ook in de 
schriftelijke voorbereiding, op dit punt 
vastgelegd - op zo kort mogelijke 
termijn zekerheid moet zien te krijgen 
over datgene wat Minister Brinkman 
heeft gezegd? Ik begrijp niet goed dat 
de Minister hier in de Kamer is 
gekomen zónder die zekerheid en 
zonder de Kamer daarover uitsluitsel 
te kunnen geven. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Dagelijks lees ik zoveel in 
de krant dat, indien ik mij met betrek-
king tot de onzekerheden die dat zou 
kunnen oproepen vooraf moest 
vergewissen van wat wel en niet zeker 
was, ik aan het normale werk niet zou 
toekomen. 

De heer Konings (PvdA): Maar hierbij 
had u enig belang, zo kan ik mij 
voorstellen! 

Minister Deetman: Ja. Datgene wat 
nu aan de orde is, kent een basis in 
het regeerakkoord. Dat moet onder-
lijnd worden. Het is enkele weken 
geleden, bij het debat over de rege-
ringsverklaring, in deze Kamer 
onderli jnd. Ik onderlijn het nogmaals. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister gebruikt 
inderdaad precies dezelfde woorden 
als gisteravond... 

Minister Deetman: Dan ben ik aardig 
consequent. 

De heer Lankhorst (PPR): De Minister 
onderlijnt hetgeen in het regeerak-
koord staat. De Minister zal echter nu 
wel kunnen begrijpen, nu wij deze 
informatie krijgen, dat diegenen die 
ook gisteren het argument naar 
voren brachten 'Dat kunt u wel 
zeggen, maar het wordt niet waarge-

maakt', vóór het einde van dit debat 
het gelijk aan hun kant krijgen. De 
Minister kan dan wel zeggen dat hij 
de afspraak uit het regeerakkoord 
onderli jnt, maar hij zal toch wel 
kunnen begrijpen dat diegenen die 
het gisteren niet met hem eens 
waren, dit nu zeker niet zullen zijn. 

Minister Deetman: Neen, mijnheer de 
Voorzitter, dat begrijp ik niet. Er is op 
dit moment één voorstel in het 
geding, namelijk het voorstel dat wi j 
thans bespreken. Dit vloeit voort uit 
het regeerakkoord. In verband met de 
precedentwerking is er een vraag 
gesteld en ik verwijs naar hetgeen er 
in het regeerakkoord staat. Daaraan 
zijn wij gehouden. Als de geachte 
afgevaardigde daaraan geen bood-
schap heeft, sta ik er machteloos 
tegenover. Ik kan alleen maar zeggen, 
dat het kabinet zich zal houden aan 
datgene wat op dit punt in het 
regeerakkoord is afgesproken. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan alleen maar zeggen 
dat het argument dat de Minister 
gebruikt, namelijk dat het anders ten 
koste gaat van de werkgelegenheid, 
ook door anderen kan worden gebruikt, 
op ieder ogenblik dat zij dit wil len. Eén 
van de collega's van de Minister doet 
dit al. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ingaande op de door de 
heer Lankhorst naar voren gebrachte 
redenering kom ik terecht bij het 
andere element dat naar voren is 
gebracht in verband met de precedent-
werking, te weten dat dit de redenering 
zou zijn die ik gisteravond naar voren 
heb gebracht, bij uitsluiting van 
andere elementen. Ik heb gisteravond 
niet betoogd dat het louter en alleen 
gaat om een keuze tussen arbeidsplaat-
sen en salariskorting. Ik heb er één en 
ander maal iets aan toegevoegd. Ik 
wil dit gaarne herhalen. 

Wanneer het louter en alleen zou 
gaan om een keuze tussen salarissen 
en arbeidsplaatsen, zouden de 
salarissen een sluitpost op een 
begroting worden. Ik heb er uitdrukke-
lijk aan toegevoegd, dat in de beschou-
wing het tijdelijke karakter moet 
worden betrokken. Voor zover 
daarover misverstand mocht bestaan 
en bestaan heeft, is dat nog eens bij 
nota van wijziging vastgelegd. 

De reden voor het tijdelijke karakter 
is, dat er een verwachting kan zijn met 
betrekking tot een voordeel voor de 
schatkist in de komende jaren en 
omdat de vraag aan de orde is gesteld 
hoe wij een eventuele opbrengst 
zouden kunnen benutten om nu 
werkgelegenheid in stand te houden. 
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Dat element speelt in het totaal een 
belangrijke rol. 

Voor zover ik kan overzien, is op dit 
moment alleen op het terrein van het 
onderwijs een omvangrijke herstructu-
reringsoperatie van de salarissen aan 
de gang, zowel voor primair, secundair 
als wetenschappelijk onderwijs. Ik heb 
niet de indruk dat elders iets dergelijks 
gebeurt. 

De heer Schreuders (CPN): Ik wi l de 
Minister toch nog even terugvoeren 
naar het probleem dat is ontstaan 
door uitspraken van zijn college van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
De voorgestelde maatregel heeft 
grote verontrusting gewekt, niet 
alleen in het onderwijsveld maar ook 
in andere sectoren van het overheids-
personeel. De Minister kan toch wel 
begrijpen dat die ongerustheid juist is 
toegenomen, nu ook door de bonden 
van het overheidspersoneel grote 
ongerustheid over het huidige 
voorstel is uitgesproken juist in 
verband met de vrees voor precedent-
werking. De Minister zou deze 
gelegenheid zeer wel kunnen benutten 
om die vrees weg te nemen, door hier 
een zeer concrete stelling in te nemen 
en door niet alleen te verwijzen naar 
het regeerakkoord. 

Minister Deetman: De heer Schreuders 
geeft mijn woorden te pregnant en 
daardoor niet volledig weer. De 
verwijzing naar het regeerakkoord zou 
voor hem een kaal feit kunnen 
betekenen, omdat ik uit het debat 
over de regeringsverklaring de 
conclusie heb getrokken dat noch hij 
noch zijn fractie met dat akkoord 
instemt. Dat geldt evenwel niet voor 
de bewindslieden van het huidige 
kabinet. Deze zaak is gebonden aan 
het regeerakkoord. 

De verwijzing is derhalve meer dan 
van formele aard, zij is voluit materieel. 
Een hardere garantie op dit punt kan 
ik de Kamer niet geven. 

De heer Schreuders (CPN): Ik dank de 
Minister voor dit antwoord. Wij 
hebben echter niet uitsluitend te 
maken met het regeerakkoord maar 
ook met de interpretatie daarvan door 
de verschillende bewindslieden. 

Minister Deetman: Het regeerakkoord 
is op dat punt helder. Het is bij het 
debat over de regeringsverklaring aan 
de orde geweest. Ik verval in een 
herhaling van datgene wat toen is 
gezegd en wat zoeven door mij is 
gezegd. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Om 
volstrekte duidelijkheid te krijgen , 

hetgeen belangrijk is omdat de 
precedentwerking door de organisa-
ties als het grootste bezwaar tegen 
het voorstel is genoemd en omdat het 
niet als een voorschot op een syste-
matiekherziening wordt beschouwd, 
wi l ik het volgende vragen. 

Indien het waar zou zijn, dat 
Minister Brinkman gezegd heeft dat, 
los van een systematiekherziening, 
onderwijskortingen een voorbeeld, 
een speerpunt kunnen zijn die ook 
elders kunnen worden toegepast, 
verklaart Minister Deetman dan dat dit 
in strijd is met het regeerakkoord - en 
daarmee niet een juiste vertaling 
ervan - en in strijd met wat Minister 
Deetman in de memorie van toelichting 
en de memorie van antwoord over 
deze korting gezegd? 

Minister Deetman: Uit de interruptie 
van de heer Van Kemenade concludeer 
ik dat datgene wat ik met betrekking 
tot de korting tot nu toe heb gezegd, 
in volstrekte overeenstemming is met 
het regeerakkoord. Ik herhaal datgene 
wat ik in de afgelopen maanden een-
en andermaal heb gezegd, wat ik in 
de schriftelijke gedachtenwisseling 
heb gezegd en wat ik gisteravond heb 
gezegd, namelijk dat de afweging niet 
is geweest alleen een salariskorting 
tegenover arbeidsplaatsen, maar dat 
het ging om het tijdelijke karakter in 
verband met de herstructurering en 
de mogelijke opbrengst daarvan. Daar 
zit het draaipunt. 

Om te onderlijnen dat het tijdelijk is, 
dat er een link is met de HOS-nota en 
de Kernnota is bij de memorie van 
antwoord nog een nota van wijziging 
ingediend waaruit dit zonneklaar 
blijkt. 

Indien het overleg over de genoem-
de nota's ertoe zal leiden dat, wanneer 
de voorstellen zijn vastgesteld en 
worden uitgevoerd, de opbrengst 
minder is dan de korting waarover wij 
praten, zal voor dat verschil een 
andere dekking moeten worden 
gevonden. Ik beantwoord hiermee ook 
een vraag van de heer Franssen. De 
interpretatie is juist. Daarmee zijn de 
verbanden met de opbrengsten 
duidelijk aangegeven. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Lankhorst heeft gevraagd naar 
voorbeelden in het verleden. Ik heb 
hem gisterenavond een antwoord op 
dit punt gegeven en kan hem geen 
verdere aanvulling geven. Daartoe 
reikt mijn kennis niet. Het is ons 
onbekend of er op dit punt nog 
andere voorbeelden zijn. 

De heer Lankhorst heeft ook 
gesproken over de wachtgelden. Door 
het kabinet wordt bestudeerd hoe 

wachtgelders te werk kunnen worden 
gesteld met behoud van hun uitkering. 
Wat het onderwijs betreft, is er op dit 
punt een afspraak gemaakt in het 
regeerakkoord waarbij met inachtne-
ming van het principe van vri jwi l l ig-
heid en van enkele voorwaarden een 
zekere inzetbaarheid mogelijk is. Ik 
wijs er ook op dat de zaak gevoelig 
ligt bij de vakbonden. 

Dat betekent dat bij deze problema-
tiek niet zonder meer tot een royaal 
standpunt kan worden gekomen. Voor 
de mogelijkheden hoop ik in het 
eerste kwartaal van 1983 nadere 
voorstellen te doen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Lankhorst heeft gevraagd naar de 
opbrengsten die worden verkregen, 
door de inhoudingen van de salarissen 
van diegenen die hebben gestaakt. De 
stakingen zijn ook aan de orde gesteld 
door de geachte afgevaardigde de 
heer Schreuders. Het kabinet houdt 
eraan vast dat, wanneer er niet wordt 
gewerkt, uitbetaling van loon niet zal 
plaatsvinden. Dat betekent dat de 
middelen in de schatkist blijven. In de 
loop van 1983 zal blijken in welke 
mate er een voordeel is voor de 
schatkist. Het lijkt mij op dit moment 
volstrekt inopportuun over de beste-
ding van die gelden te praten, terwij l 
de begroting voor 1983 nog niet is 
vastgesteld. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Schutte heeft een indringend betoog 
gehouden over het overleg dat zal 
moeten worden gevoerd met de 
onderwijsorganisaties. Ik wi l mijn 
standpunt op dit punt nog eens 
uiteenzetten in de hoop dat ik de 
geachte afgevaardigde verder zal 
kunnen overtuigen. Door mij is niet 
gesteld: hier is een voorstel en 
wanneer er alternatieven zijn hoor ik 
het wel. Ik vond het zeker niet fair de 
onderwijsvakbonden te benaderen 
met een keuze, gegeven de omvang 
van de onderwijsbegroting, tussen 
een korting op de salarissen en 
arbeidsplaatsen of iets dergelijks. 

Daarmee zou de verantwoordelijk-
heid voor die keuze en de uitkomst 
ervan voor de volle 100% in eerste 
instantie bij de vakbonden worden 
gelegd, terwij l de verantwoordeli jkheid 
voor het totalefinancieel-economische 
beleid en het beleid betreffende de 
verdeling van de middelen over de 
verschillende departementen bij het 
kabinet ligt. 

Gegeven de rijksbegroting en 
gegeven de omvang van de onderwijs-
begroting, leek het mij reëel de 
vakbonden mijn persoonlijke opvatt in-
gen op dit punt ter kennis te brengen 
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en een voorstel te formuleren namens 
het kabinet. Daaraan heb ik echter 
toegevoegd dat dit voorstel voor mij 
geen wet van meden en perzen is en 
dat ik zonder meer bereid ben over 
alternatieven te praten, mits er een 
deugdelijke financiële en structurele 
dekking is. 

Dat voorstel was in velerlei opzichten 
bespreekbaar. In het overleg van 9 
december heb ik dat nog eens onder-
schreven. 

Zelfs als een alternatief voorhanden 
is als dit wetsontwerp reeds is 
aangenomen, valt erover te praten, 
ook al zou dat te zijner t i jd een 
wetswijziging tot gevolg hebben. Ik 
meen dan ook dat ik mij in dat overleg 
vanaf de eerste minuut tot op dit 
moment volstrekt open heb opgesteld. 
Ik ben het echter ingegaan met 
erkenning van mijn politieke verant-
woordeli jkheid. Daar loop ik niet voor 
weg. Ik presenteer een keuze, maar ik 
ben bereid op die keuze terug te 
komen. 

De heer Schutte (GPV): Ik kan mij 
deze benadering in het algemeen wel 
voorstellen. Het gevolg van deze 
keuze nu was dat een oneigenlijke 
maatregel moest worden getroffen 
om het tekort op de rijksbegroting te 
dekken. Een beperkte categorie 
mensen moest namelijk inleveren. 
Had de Minister daarom deze voorlo-
pige voorkeur niet moeten inbrengen 
in een volkomen open overleg, naast 
de maatregelen die naar de mening 
van de Regering getroffen zouden 
moeten worden als dit voorstel niet 
geaccepteerd zou worden, c.q. niet 
haalbaar zou zijn? 

Minister Deetman: Ik heb gisteren 
duidelijk gemaakt dat het niet gaat om 
een gat van 277 miljoen in 1983, maar 
om 360 + 300 = 660 miljoen. Het 
kabinet heeft besloten dat voor de 
oplossing van de financiële problemen 
op de Onderwijsbegroting een 
bepaald bedrag binnen die begroting 
moest worden gevonden. Het kabinet 
is zelfs nog verder gegaan. De 
Minister-President heeft gezegd dat, 
indien de ambtenarencentrales 
zouden voorstellen de korting over 
alle ambtenaren om te slaan, het 
kabinet bereid was daarmee in te 
stemmen. 

Wij hebben uit persverklaringen van 
de ambtenarencentrales moeten 
vaststellen dat een meerderheid 
daarvoor echter volstrekt niet gepor-
teerd is. Dat alternatief is derhalve 
ook niet in het geding. 

Wij zijn dus teruggeworpen op de 
Onderwijsbegroting. Dat betekent dat 
een reeks alternatieven in de beschou-
wingen kunnen worden betrokken. De 
tot nu toe aangedragen alternatieven 
waren naar mijn oordeel echter niet 
aanvaardbaar. 

De heer Schutte (GPV): Ik heb de 
indruk dat dit langs de kern van mijn 
probleem heen gaat. De keuze die de 
Minister heeft gemaakt is niet een 
normale keuze, waarvoor je als 
bewindsman komt te staan als je een 
tekort op je begroting signaleert. Deze 
keuze doet een beroep op een 
beperkte groep van de direct belang-
hebbenden, namelijk het onderwijzend 
personeel in de ruime zin van het 
woord. Dat moet de Minister beperken 
in de effectuering van zijn keuze. 

Minister Deetman: De geachte 
afgevaardigde spreekt over de direct 
belanghebbenden. Is een dergelijk 
onderscheid niet evenzeer relevant als 
wordt gekozen voor een maatregel 
die tot reductie van arbeidsplaatsen 
leidt? Dan wordt een nog kleinere 
groep uit de sector van de onderwijs-
gevenden in hun belangen getroffen. 
De terugdringing van de werkgelegen-
heid moest tegen de korting worden 
afgewogen, omdat ik geen andere 
alternatieven zag en tot op dit moment 
ook niet heb gezien. 

De heer Schutte (GPV): Als het om de 
salarissen gaat, raakt het direct de 
rechtspositie van deze mensen en 
over die rechtspositie zijn duidelijke 
afspraken gemaakt. 

Minister Deetman: Dat geldt toch 
zeker ook voor iemand die ontslagen 
wordt en zeker als het om een groot 
aantal ontslagen gaat. Daar moeten 
wij toch niet licht over denken. 
Vandaar dat ik niet kan meevoelen 
met de nuance die de heer Schutte 
aanbrengt. Ik hoop duidelijk te 
hebben gemaakt dat ik altijd bereid 
ben over alternatieven te praten. 

In dit verband wil ik nog ingaan op 
een aantal alternatieven dat in de 
discussie naar voren is gebracht. Over 
de voorschotverschuiving is onder 
meer door de heer Mik gesproken. Ik 
meen dat ik gisteravond een bedrag 
in de buurt van de 90 miljoen heb 
genoemd in dit verband. Als wi j het 
resterende bedrag zouden moeten 
benutten, gaat dit wel ten laste van 
investeringen, inventarissen en 
dergelijke. 

Wanneer wi j de uitbetaling van 
voorschotten voor ons uitschuiven, 
lost dat het probleem niet op. 

Dat betekent dan dat men het 
budget van 1984 daarvoor aanspreekt, 
waardoor men dan bij die posten 
problemen krijgt. Wil men dat onge-
daan maken, dan zal men het dubbele 
van dat bedrag moeten ombuigen. 
Gelet op hetgeen de afgelopen jaren 
op dit punt is gebeurd, moet ik 
vaststellen dat wi j in het geheel geen 
mogelijkheden meer hebben. 

De eindafrekening met de gemeen-
ten vindt als regel plaats in het jaar na 
ommekomst van het jaar waarin de 
uitgaven zijn gedaan. Dat betekent dat 
daarin nauwelijks verschuivingen 
mogelijk zijn, tenzij die ten nadele van 
de gemeenten komen. Wanneer het 
Rijk namelijk bij de eindafrekening 
moet bijpassen, hebben de gemeenten 
in feite de nodige voorschotten 
gefinancierd. De eindafrekening is in 
haar totaliteit door de bank genomen 
budgettair neutraal. Daar valt dus ook 
niet veel te halen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Mik heeft op een aantal elementen in 
de belastingwetgeving gewezen, 
onder andere op de aftrekpost 
vanwege studeerkamers. Ongetwijfeld 
zullen er nog meer elementen zijn. Ik 
heb uiteengezet hoe de aanpak is 
geweest. Het oplossen van de finan-
ciële problemen binnen de onderwijs-
oegroting moest de afgelopen jaren 
voor een deel binnen die begroting 
zelve geschieden. Het lijkt dan niet 
voor de hand te liggen om u i t te 
wijken naar sectoren die buiten het 
onderwijs liggen. Er moeten boven-
dien wel heel wat studeerkamers zijn 
om op de 278 min. gulden uit te 
komen. Dat geeft mij evenwel als 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, waarin ook het wetenschap-
pelijk onderzoek is opgenomen, hoop. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Wijkt 
de Minister niet toch een beetje uit 
naar sectoren buiten de onderwijsbe-
groting? De korting gaat namelijk 
voor de belastingheffing. Dat betekent 
toch dat de Staat een bepaalde 
belastingopbrengst derft of moet ik 
concluderen dat het ministerie van 
Financiën akkoord is gegaan met 
brutobezuinigingen? 

Minister Deetman: Dat laatste is juist. 
Men heeft hiermee rekening gehouden 
bij het totale beeld van de rijksbegro-
ting. Ik sprak over het oplossen van 
de financiële problemen bij Onderwijs 
en Wetenschappen, waarbij niet de 
onderwijsbegroting sec in het geding 
was. 

De heer Van Kemenade (PvdA): Dat 
biedt perspectieven! 
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Minister Deetman: Dat klopt. Het is 
een goede maatregel. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Konings heeft gesproken over het 
tempo waarin de salariskorting wordt 
teruggebracht naar nul. Hij sprak over 
een periode van 20 jaar. Voor zover 
wij het kunnen overzien gaat het hier 
om een periode van maximaal 14 jaar, 
maar dat hangt natuurlijk af van de 
uitkomsten van het overleg. Dat is 
nog wel lang, maar het scheelt nogal 
wat met die 20 jaar. Wanneer in 1983 
het overleg over de HOS-nota wordt 
afgerond en besluitvorming kan 
plaatsvinden, kan een reductie met 
enkele honderdsten van procenten al 
in 1984 plaatshebben, afgezien van de 
meer- of minderopbrengst van de 
salariskorting uit de HOS-nota. De heer 
Franssen heeft ook hierop gewezen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Konings heeft ook over de doelgroepen 
gesproken. Ik wi l nogmaals uiteenzet-
ten dat, indien op andere wijze wordt 
voorzien in het vinden van de 278 
min., de hele begroting van het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen daarbij zou worden 
betrokken. Het is geen koppeling 
met de voorstellen in de HOS-nota 
en de BUWP-nota, maar een 
koppeling met de opbrengsten. Ik 
denk derhalve dat ons criterium juist 
is. 

De heer Konings heeft in dit 
verband ook gewezen op het departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen. Hij heeft zijdelings vermeld dat 
dit departement in Nederland niet de 
omvang van het Zweedse departement 
heeft. Ik kan dit feit niet ontkennen. In 
Zweden is echter, naast het departe-
ment van Onderwijs, nog een nationaal 
bureau. Ik ken daarvan niet de 
omvang, maar ik veronderstel dat 
daar ook wel een groot aantal mensen 
zal werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat in het 
subamendement van de heer 
Konings is neergelegd staat verder af 
van de redenering van het kabinet 
dan hetgeen is verwoord in het 
amendement van mevrouw Kraaije-
veld en de heer Franssen. Als ik zou 
moeten kiezen tussen beide voorstel-
len, gaat mijn voorkeur uit naar het 
amendement van de fracties van de 
VVD en het CDA. 

Op dit punt moet ik nog een reactie 
geven inzake het draaipunt. Ik kan op 
dit moment niet exact aangeven waar 
het draaipunt is gelegen. Ik zal pogen 
nader toe te lichten wat ik bedoel, ook 
in het licht van het subamendement, 
dat is ingediend. 

Als men het kortingspercentage laat 
variëren tussen 1 en 4, zijn er in 
beginsel drie mogelijkheden. Je kan 
het kortingspercentage lineair laten 
oplopen. Wanneer dit gebeurt, moet 
naar ruwe schatting rekening worden 
gehouden met een gat van enkele 
tientallen miljoenen. 

De tweede mogelijkheid is dat je het 
percentage niet lineair laat oplopen 
maar in het begin wat steiler laat 
oplopen dan aan het eind. Er ontstaat 
dan een kromme naar de bovenkant. 
In dat geval komen wij al vrij snel aan 
bij het hogere percentage voor de 
lagere inkomensgroepen. 

De derde mogelijkheid is dat het 
percentage lineair oploopt maar direct 
vrij steil, zodat het eindbedrag wordt 
binnengehaald. 

Dat was de strekking van mijn 
opmerking van gisteravond. Ik ben op 
dit moment niet in staat, het precieze 
draaipunt aan te geven. Ik hoop, dat 
men dit kan billijken. 

De heer Konings (PvdA): Is het 
mogelijk, dat wi j uiterlijk morgenoch-
tend vroeg de desbetreffende grafiek-
jes en getalletjes op een papiertje 
krijgen? 

Minister Deetman: Ik zal mijn best 
doen. 

De heer Konings (PvdA): Verder zegt 
de Minister, dat het amendement van 
mevrouw Kraaijeveld beter aansluit 
bij het regeringsstandpunt dan ons 
subamendement. Dat had ik al 
begrepen. Er blijft een categorie 
mensen over, waarop de HOS-nota 
niet van toepassing is en die wel 
inlevert. Mijn vraag is waarop de 
redelijkheid is gebaseerd. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al gezegd, dat men 
een relatie moet leggen met de 
opbrengsten. Indien een opbrengst 
voor de schatkist niet in het verschiet 
ligt, wordt op een aantal wijzen 
gezocht naar het ombuigingsbedrag 
ad f278 mil joen. Daarbij wordt geen 
enkele activiteit binnen de onderwijs-
begroting buiten beschouwing 
gelaten op voorhand. 

De heer Konings (PvdA): Hoe rijmt u 
dat met de eenmaligheid van zo'n 
ingreep? Dit sluit niet uit dat een 
nieuwe looningreep of een salarisin-
greep plaatsvindt dan wel dat de 
categorieën worden uitgebreid. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al gezegd dat het 
gaat om een toekomstige opbrengst 
met een tijdelijk karakter. De korting 
kan worden teruggebracht naar nul. 

Alleen wanneer er ten gevolge van de 
herstructurering geen opbrengst zou 
zijn geweest, zou het ertoe hebben 
geleid dat wij op een andere wijze 
hadden moeten voorzien in het 
bedrag van f278 miljoen dan via 
korting op de salarissen. Bij die 
andere wijze zou de hele onderwijsbe-
groting in de beschouwingen worden 
betrokken. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Wat de cijfers betreft, die wij morgen 
krijgen, zijn natuurlijk erg veel 
variabelen denkbaar. Het is mijn 
opvatting dat het erg belangrijk is te 
kunnen zien waar, als het percentage 
heel steil oploopt, de hogere kortings-
percentages terechtkomen en dat het 
ook belangrijk is te zien - de Minister 
sprak over een kromme en een 
draaipunt - bij welke lage inkomens al 
een hoger percentage direct van 
toepassing moet zijn. Dat moet goed 
uit de verf komen. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal pogen de cijfers, 
waarom is gevraagd, morgen aan de 
Kamer te doen toekomen, waarbij ik 
begrip vraag voor het korte tijdsbestek 
dat hiervoor bestaat. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters heeft een vraag 
gesteld over mijn starthouding in het 
overleg. Mijn houding is positief en 
niet alleen op het moment van de 
start. De gang van het overleg is, 
zoals wi j het hebben voorgesteld, 
aldus: eerst overleg over de uitgangs-
punten en nagaan of wi j het daar over 
eens kunnen worden en vervolgens 
overleg over de uitwerking. Als ik 
opmerk, dat het overleg over de 
HOS-nota en de BUWP-nota open en 
reëel is, wil dit zeggen, dat ik nauwge-
zet wi l luisteren naar de argumenten, 
die met betrekking tot de verschillende 
onderdelen door de vakbonden aan 
mij worden voorgelegd. 

De geachte afgevaardigden me-
vrouw Kraaijveld en de heer Franssen 
hebben gevraagd wat er gebeurt met 
de opbrengst van de HOS-nota en de 
BUWP-nota, als de maatregelen meer 
dan 278 min. opleveren. Op dit punt 
heeft nog geen besluitvorming in het 
kabinet plaatsgevonden. Ik kan 
daarover dus geen enkele mededeling 
doen. 

Deze kwestie speelt ook in het 
overleg met de vakbonden, die dit 
element ook aan de orde hebben 
gesteld. Een goed verstaander heeft 
aan een half woord genoeg. Mag ik de 
nadere opmerkingen van de heer 
Franssen en van mevrouw Kraaijeveld 
zo verstaan? Zij kunnen er verzekerd 
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van zijn dat ik de opmerkingen niet zal 
vergeten. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Wil lems heeft nog een aantal andere 
alternatieven naar voren gebracht. Hij 
heeft gesproken over de vakantie-uit-
kering, voor zover het daar om een 
beperking gaat. Wat is het anders dan 
een korting op inkomen? Als het gaat 
om arbeidstijdverkorting, moet ik 
aannemen dat hij bedoelt dat het 
onderwijs wel moet doorgaan, tenzij 
wi j vrije dagen in het onderwijs 
zouden geven. 

Als dat niet het geval is lossen wi j 
niets op, aangezien er dan voor de t i jd 
dat de docenten korter gaan werken, 
anderen moeten worden aangesteld. 
Dat geeft budgettair geen soelaas. 

Er is gesproken over de energiebe-
sparing. In de afgelopen weken heb ik 
daarover gelezen. De realisering van 
energiebesparende maatregelen zal in 
de komende jaren geld kosten. 
Daarvoor hebben wij middelen 
vrijgemaakt, maar men moet niet 
denken dat daar snel een opbrengst uit 
voortkomt. In de komende jaren 
kunnen wi j daarmee niet uit de voeten. 
In dit verband wil ik nog ingaan op de 
eigen bijdrage van ouders. De heer 
Wagenaar heeft daar ook naar ge-
vraagd. 

Het verdrag waarover hij sprak, laat 
geen enkele ruimte op het gebied van 
kosteloos onderwijs voor leerplichti-
gen, met name voor hen die deelne-
men aan het lager onderwijs; derhalve 
gaat het om het voortgezet onderwijs. 
Gisteravond heb ik geprobeerd 
duidelijk te maken dat men tussen 
twee methoden kan kiezen, namelijk 
een niet draagkrachtig systeem met 
studiefinanciering of aansluiting bij de 
School- en cursusgeldwet. 

Welk systeem er ook gekozen 
wordt, er moet rekening mee worden 
gehouden dat er dan per leerling 
enkele honderden guldens moet 
worden gevraagd om het vereiste 
bedrag op tafel te krijgen. 

Dat is, lijkt mij, niet de juiste weg. 
Wij gaan dan heel wat stappen terug. 
Vandaar dat dit punt niet in de 
beschouwingen moet worden betrok-
ken. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik heb in 
verband met het verdrag gevraagd, in 
hoeverre het terecht is dat de Regering 
met betrekking tot de artikelen 7a en 6 
van dat verdrag wel het argument 
heeft gebruikt dat het afhankelijk is 
van de sociaal-economische situatie 
en met betrekking tot artikel 13 niet. 
Bij die andere artikelen is eigenlijk ook 
geen ruimte. 

Minister Deetman: Nederland behoort, 
ondanks alle problemen, tot de rijkste 
landen van de wereld. Het ligt dan, 
afgezien van de interpretatie, toch niet 
voor de hand dat wi j in het kleuter- en 
lager onderwijs een ouderbijdrage 
gaan introduceren. 

De heer Wagenaar (RPF): Dat is een 
ander argument en daar kunnen wi j 
best gevoelig voor zijn, maar... 

Minister Deetman: Over de interpreta-
tie die ik u zoeven heb gegeven, 
kunnen wij van mening verschillen. Ik 
heb u de opvatting van de Regering 
gegeven. Ik voeg er alleen nog een 
element aan toe, in de hoop dat ik de 
heer Wagenaar kan overtuigen. 

De heer Wagenaar (RPF): Dan zou het 
juister zijn om te zeggen dat artikel 13 
wel ruimte voor interpretatie toelaat, 
maar dat de Minister voor deze 
interpretatie heeft gekozen. Ik heb 
voorts de aandacht gevraagd van de 
Minister voor een partiële compensa-
tie. De ouderbijdrage zou dus niet 
volledig moeten voorzien in de 
dekking. Daar wi l graag een reactie 
van de Minister op horen. 

Minister Deetman: Een partiële 
compenstatie betekent dat er nog wat 
anders moet gebeuren. 

De heer Wagenaar (RPF): Daarin is al 
voorzien dooreen salariskorting. 

Minister Deetman: U wil t dus wel een 
salariskorting? 

De heer Wagenaar (RPF): Ja! 

Minister Deetman: Dan is dat misver-
stand uit de wereld. Het lijkt mij 
echter beter om, gelet op de bedragen 
waarover wi j spreken, uitsluitend voor 
de salariskorting te kiezen, in plaats 
van voor een invoering van een 
ouderbijdrage voor de leerplichtige 
kinderen in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. 

Dat is geen goede zaak en daarom 
moeten wi j dat niet doen. 

De heer Wagenaar (RPF): Ik denk dat 
de Minister ons voorstel niet goed 
begrijpt. Wij zoeken het binnen de 
onderwijsbegroting en gaan ermee 
akkoord dat een beperking van de 
doelgroepen plaatsvindt. Het kortings-
percentage neemt daardoor toe tot 
1,85. Onze vraag is dan of het in het 
licht hiervan niet wenselijk is de extra 
getroffen kleinere doelgroep te helpen 
middels een eigen bijdrage. Wij 
hebben begrepen dat in het onderwijs-
veld geluiden zijn waar te nemen om 
dit in overweging te nemen. Ik begrijp 
eerlijk gezegd niet waarom dit niet is 
onderzocht. 

Minister Deetman: Ik heb de stellige 
indruk dat het overgrote deel van het 
onderwijsveld volstrekt niet gepor-
teerd is voor die maatregel. Dat is mij 
in de afgelopen weken wel duidelijk 
geworden. Het lijkt mij dat wij die kant 
niet moeten uitgaan. Wij moeten nu 
niet weer min of meer overbodige 
perceptiekosten introduceren; op die 
manier creëren wi j knelpunten die wij 
later op een andere wijze weer 
moeten oplossen. Ik doe een dringend 
beroep op de heer Wagenaar dit 
element te laten vallen. 

De heer Franssen heeft een aantal 
opmerkingen gemaakt van meer 
algemene aard. Zijn aankondiging, 
dat hij op een aantal zaken nog zal 
terugkomen, laat ik nu maar rusten. Ik 
heb al uiteengezet wat het departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen zelf gaat inleveren: in 1981 f 10 
min., in 1982 ongeveer f 2 min. en in 
1983 f 13 min. Daarover zullen wij bij 
de behandeling van de onderwijsbe-
groting wel nader komen te spreken. 

In het overleg op 9 december met 
de vertegenwoordigers van onderwijs-
vakbonden is afgetast op welke wijze 
het overleg in 1983 kan worden 
gevoerd in verband met de verder te 
treffen ombuigingsmaatregelen voor 
de komende jaren. Ik heb nadrukkelijk 
gezegd dat ik ook dan bereid ben te 
praten - indien dat wordt verlangd -
over de kortingswet die nu aan de 
orde is. Dat was wat mij betreft het 
onderwerp van het overleg; van de 
kant van de onderwijsvakbonden ging 
het primair om de kortingswet zelf en 
niet om het vervolg. 

De heer Franssen (VVD): Mag ik 
daaruit begrijpen dat de Minister in 
dat overleg de andere in de begroting 
voorgestelde ombuigingsmaatregelen 
aan de orde heeft gesteld? 

Minister Deetman: De andere ombui-
gingsmaatregelen zijn in dat overleg 
niet aan de orde geweest. Daarover 
vindt op dit ogenblik overleg plaats in 
de bijzondere commissie; dat overleg 
is begin december gestart en zal in 
januari worden voortgezet. Ook in dit 
overleg geldt, dat alternatieven 
bespreekbaar zijn. 

De heer Franssen (VVD): Ik begrijp dat 
want ik ken de open houding van de 
Minister, maar welke andere ombui-
gingsmaatregelen zijn dan wel in die 
bijeenkomst op 9 december aan de 
orde geweest? 

Minister Deetman: Geen enkele. Het 
overleg had niet betrekking op de 
ombuigingen in 1983, maar op het 
overleg in verband met de ombuigin-
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gen die nog tot stand moeten worden 
gebracht en die een uitvloeisel zijn 
van het regeerakkoord in de jaren na 
1983. 

De heer Franssen (VVD): Er is dus 
gesproken over onderdelen, genoemd 
in het rapport van de werkgroep-A? 

Minister Deetman: Nee, er zijn geen 
concrete punten aan de orde geweest. 
Nagegaan is hoe het overleg zou 
kunnen plaatsvinden in verband met 
een verdere beheersing van de 
uitgaven op de onderwijsbegroting. 

De heer Willems (PSP): In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
staat dat het overleg over de HOS-nota 
voor het eerst inhoudelijk aan de orde 
zou zijn in de vergadering van de 
bijzondere commissie van 15 decerrv 
ber j l . Ik herhaal mijn vraag: Welke 
ruimte was er binnen dat overleg 
aanwezig? Hoe heeft dat overleg 
plaatsgevonden? 

Minister Deetman: Hier is sprake van 
een misverstand. Men heeft besloten 
een jaar over de HOS-nota te praten. 
Om tot dat overleg te komen zijn er 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden 
met de personeels- en met de besturen-
organisaties. Daarna is in december 
het eerste officiële overleg over de 
HOS-nota geopend. 

Ik heb al een aantal elementen 
genoemd. Eerst komt de verkenning 
van de uitgangspunten aan de orde 
en daarna de uitwerking. 

De heer Wil lems (PSP): De vraag is 
echter wat nu op 15 december 
inhoudelijk aan de orde is geweest. 

Minister Deetman: Op 15 december is 
niet gesproken over ombuigingsvoor-
stellen of wat dan ook. Toen is 
gesproken over de HOS-nota. 

De heer Willems (PSP): Er is inhoude-
lijk gesproken over de HOS-nota. De 
vraag was heel zuiver welke ruimte de 
Minister heeft aangetroffen in dat 
overleg om over de HOS-nota te 
praten. 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
is te optimistisch over het tempo van 
het overleg. Het is een eerste verken-
ning geweest. Ik heb al gezegd wat de 
invalshoek is: eerst praten over de 
uitgangspunten en vervolgens over 
de uitwerking. Er zijn met betrekking 
tot de uitgangspunten nog geen 
conclusies getrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Mik heeft een 
motie ingediend. In het dictum onder 

a. wordt een opmerking gemaakt over 
de samenhang in de loon- en salaris-
vorming van alle overheidsdienaren 
inclusief het onderwijspersoneel. 
Deze sluit aan bij het regeerakkoord. 
Daarover hebben wij gesproken. Wat 
dit aangaat, heb ik geen problemen. 

Wat het tweede deel van de motie 
over de voorstellen van de commissie-
Vonhoff betreft, vind ik de motie 
prematuur, omdat het kabinet ter zake 
van de voorstellen van die commissie 
nog tot een standpuntbepaling moet 
komen. Het lijkt mij niet juist dat, 
vooruitlopend op die standpuntbepa-
ling, door mij in algemene zin de 
voorstellen van de commissie-Vonhoff, 
toegespitst op het horizontaal begro-
ten, worden omhelsd. Een motie op 
dit punt is naar mijn gevoelen prema-
tuur. Het is beter te wachten tot het 
kabinet met een standpuntbepaling is 
gekomen. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de in 
verband met het wetsontwerp 
noodzakelijke stemmingen te houden 
aan het eind van deze week. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
brieven van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
over de eigen bijdrage geneesmidde-
len (17 600-XVII, nrs. 27 en 30). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
zoveelste maal komt een regering met 
een ad hoe-maatregel in de gezond-
heidszorg, die voor hele grote groepen 
in de bevolking wederom een vermin-
dering van de koopkracht tot gevolg 
heeft en die bovendien niet bijdraagt 
tot verbetering van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. Het feit dat deze 
maatregel in het regeerakkoord staat 
en de Staatssecretaris en wellicht de 
fracties er dus aan gehouden zouden 
zijn, doet daaraan niets af. 

De Kamer heeft een dergelijke 
maatregel reeds meermalen afgewe-
zen. Steeds is opnieuw geprobeerd 
deze door te voeren, maar de Kamer 
wilde er niet aan. Een aantal argumen-
ten daarvoor is bekend. De heer 
Lansink heeft in februari 1982 tijdens 
de begrotingsbehandeling namens de 
CDA-fractie gezegd dat deze a-profij-
telijke vorm van het uit een oogpunt 

van solidariteit en rechtvaardigheid 
bedenkelijke profijtbeginsel steeds 
weer stof oplevert voor verwoede 
discussies en dat in de begroting voor 
1982 glashard wordt toegegeven dat 
de eigen bijdrage voor geneesmidde-
len slechts een financiële maatregel 
is. 

Ik ben zeer benieuwd naar de 
opstelling van de fractie van het CDA 
en de argumenten die zij daarvoor zal 
gebruiken. 

Het heffen van een eigen bijdrage 
voor geneesmiddelen is afgewezen en 
de Kamer heeft, al dan niet eensgezind, 
alternatieven aangedragen, onder 
andere bij de behandeling van de 
begroting voor 1982. Die alternatieven 
zijn voor een deel ook gebruikt. Ik wijs 
op bij voorbeeld de motie-Lansink, 
waarin werd gevraagd om het 
verplicht stellen van wat toen nog 
heette de 'Regeling en Klapper'. 
Overigens heeft mijn voormalige 
collega Drenth daar destijds in 1976 al 
voor gepleit. Voordat het CDA zo ver 
was, is er wel enige tijd overheen 
gegaan. De heer Lansink diende een 
motie in en die werd aangenomen. 
Inmiddels heette de 'Regeling en 
Klapper', het 'Kompas' en dat werd 
als alternatief voor het heffen van een 
eigen bijdrage gebruikt. 

De fractie van D'66 diende een 
voorstel in om tot sectorbeschikking 
over te gaan. Ook dat zou wat opleve-
ren. Het vreemde is dat, ondanks het 
aandragen van alternatieven en het 
voor een deel gebruik maken daarvan, 
wederom dezelfde verwerpelijke 
maatregel wordt aangekondigd, waar 
de PvdA onoverkomelijke bezwaren 
tegen heeft, had en houdt. Waarom? 
Omdat met name chronisch zieken, 
bejaarden, maar ook de zogenaamde 
bijstandsmoeders en hun kinderen, 
veelvuldig gebruik moeten maken van 
geneesmiddelen. 

Dit doen zij niet uit eigen vrije wi l , 
maar omdat de arts, vanuit zijn of 
haar verantwoordelijkheid, die 
voorschrijft. Wij hebben daarover 
ongelooflijk veel brieven gekregen en 
de Staatssecretaris waarschijnlijk ook. 
Daarin wordt aangetoond dat voor 
vele mensen en met name voor 
chronisch zieken en bejaarden, het 
slikken van medicijnen van levensbe-
lang is. Vanmorgen stond er nog een 
artikel in de Volkskrant van de 
Werkgroep Farmacie Nederland, 
waarin een en ander verder uitgewerkt 
is en ik verwijs dan ook graag naar 
dat artikel. 

Vele mensen worden in hun 
inkomen reeds getroffen door andere 
overheidsmaatregelen, zoals een 
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eigen bijdrage voor het taxivervoer, 
een eigen bijdrage voor gezins- en 
bejaardenhulp en alle mogelijke 
maatregelen die wi j in de afgelopen 
dagen door dit parlement hebben 
gejaagd. De maatregel heeft overigens 
niet tot doel om het gebruik van 
geneesmiddelen terug te dringen. 
Volgens de begroting van 1982 en de 
memorie van toelichting daarop is dit 
reeds jarenlang aan de gang. De 
maatregel heeft ook niet tot doel om 
de kwaliteit van de gezondheidszorg 
te verbeteren. Nee, het is een puur 
'botte bij l ' bezuinigingsmaatregel. 

In dat kader hoor ik van de Regering 
graag hoe men het bedrag van f200 
miljoen opbouwt, rekening houdende 
met administratiekosten, hardheids-
clausules enzovoorts. Voorts willen 
wij van de Staatssecretaris weten 
waarom hij deze maatregel, die 
oorspronkelijk in de bedoeling lag van 
minister Gardeniers, nog beroerder 
heeft gemaakt door van de termijn 
van 12 maanden - wi j werken in de 
Ziekenfondswet en in de AWBZ altijd 
met een termijn van drie, zes en 
twaalf maanden - een kalenderjaar te 
maken. 

Waarom wordt de maatregel er nog 
beroerder van? Wanneer iemand ziek 
wordt en langdurig medicijnen moet 
gaan slikken, heeft hij of zij helaas niet 
de mogelijkheid om even op de 
kalender te kijken of dat wel uitkomt. 
Nee, hij of zij moet betalen. 

Dat kan betekenen dat iemand die 
halverwege het kalenderjaar begint, in 
een periode van twaalf maanden niet 
f 125, maar f250 aan eigen bijdrage 
moet betalen. Deze maatregel, met 
alle ellende van dien, is voor de PvdA 
onaanvaardbaar. Overigens, mocht 
die maatregel onverhoopt toch 
doorgaan, krijgen wi j weer twee 
soorten bejaarden. 

In de adviesaanvrage van mevrouw 
Gardeniers van 12 oktober j l . schrijft 
zij dat het, wellicht ten overvloede, 
duidelijk is dat verpleegden in het 
kader van de AWBZ niet onder deze 
maatregel vallen. Dit betekent dat een 
bejaarde in een bejaardenoord, die 
een uitkering krijgt krachtens de ABW, 
f125 moet betalen en een bejaarde 
die in een AWBZ-inrichting of verpleeg-
huis verblijft niet. 

Verder is het opvallend dat de 
Staatssecretaris twee elementen 
noemt voor de evaluatie die in 
september 1983 zal verschijnen. Er 
moet worden gekeken naar de 
consumptie - hij bedoelt dan de 
kwantificering die hij er nu weer heeft 
uitgehaald - en naar de ontwikkeling 

van de kosten. Ook daarbij wordt 
weer niet gekeken naar - ik vind dit 
zeer verwerpelijk - noch gerept over 
de kwaliteit van de zorg en ook niet 
van de effecten voor de koopkracht 
van vooral de getroffen mensen. 

De Belgen zijn daarover heel eerlijk. 
Zij noemen dit namelijk 'rem-geld'. Zij 
hebben hiervoor niet zoveel woorden 
nodig. 

De fractie van de VVD, die overigens 
altijd voor deze maatregel is geweest, 
wil ik namens vele bejaarden herinne-
ren aan de verkiezingsbelofte van de 
VVD, met name ook bij monde van de 
heer Nijpels en mevrouw Smit-Kroes 
gedaan in mijn goede gemeente Oss. 
Zij zeiden: wat er ook gebeurt en wat 
mijnheer De Graaf ook van plan is 
met de AOW-ers, wi j , VVD, zullen 
ervoor zorgen dat de AOW niet wordt 
aangetast. 

Ik weet niet of de heer De Graaf 
toen Minister of Staatssecretaris was. 
Dat wisselt namelijk nogal. Het is 
duidelijk dat, zij het via een omweg, 
deze belofte van de VVD voor de 
verkiezingen door deze maatregel 
lelijk wordt onderuitgehaald. Ik 
herhaal, dat dit overigens niet alleen 
door deze maatregel gebeurt, maar 
ook door alle andere. 

Wij zijn niet alleen tegen deze 
maatregel vanwege de onevenredige 
aantasting van de koopkracht van 
heel veel groepen, maar ook omdat 
wij denken en weten dat er andere 
bezuinigingen in de gezondheidszorg 
mogelijk zijn. Het betreft overigens 
maatregelen waardoor niet weer in 
eerste instantie ziekenfondsverzeker-
den worden aangepakt. Wij hebben 
alternatieven genoemd. 

Ik wil er best weer een aantal 
noemen, hoewel ik dat met enige 
aarzeling moet doen. Ik heb al gezegd, 
dat de Kamer dit al heeft gedaan en 
dat de Regering dit in dank heeft 
aanvaard. Zij heeft die alternatieven 
mooi ingepikt. Het is winter! Vervol-
gens komt de Regering weer met 
exact dezelfde maatregel, sterker nog, 
zij doet er een schepje bovenop: niet 
f175 mil joen maar f200 miljoen. 

De Staatssecretaris heeft laten 
weten in de krant, dat, als de Kamer 
met alternatieven komt, de maatregel 
misschien niet behoeft door te gaan. 
Ik zal er een aantal noemen. Ik hoop 
echter, dat wij volgend jaar, ondanks 
het gebruik van de alternatieven die 
door de Kamer zijn geleverd, niet 
wederom worden geconfronteerd met 
hetzelfde voorstel. 

Ik noem dan ook in telegramstijl de 
volgende alternatieven: centraal 
inkopen van medicijnen, invoering 

degressieve tarieven, geneesmiddelen 
buiten het kompas, wat nu verplicht 
is, een eigen bijdrage heffen, honore-
ring van apothekers herzien en de 
ruime 'afbouw' van de restinkomens 
versnellen. Zoals iedereen weet, 
waren die veel hoger dan wij allen 
hadden verwacht. Dat was in februari 
1982 al bekend. Ik noem ook nog 
verhoging loongrens ingevolge de 
Ziekenfondswet. 

Laat men nu niet zeggen, dat dit 
alles niet mogelijk is op korte termijn 
en dat het procedures kost, alsook 
advies en weet ik wat nog meer. 
Helaas is in deze dagen wederom 
gebleken, dat wi j in staat zijn alle 
mogelijke vreselijke wetsontwerpen 
door de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer te jagen binnen veertien 
dagen! Dat moet ook bij maatregelen 
ten aanzien van specialisten mogelijk 
zijn en andere dingen, niet alleen bij 
regelingen waarbij de 'kleine' groepen 
worden gepakt! 

Nog een reden waarom wi j zo tegen 
deze maatregel zijn, is dat het weer 
een maatregel ad hoc wordt en dat er 
weer wordt afgezien van samenhan-
gend beleid. Bezuinigingen in de 
gezondheidszorg zijn best noodzake-
lijk, maar die moeten structureel 
worden verwerkt en niet hap-snap. 
Daarbij moet bovendien de lastenver-
deling rechtvaardig zijn. Deze maatre-
gel heeft met betrekking tot grote 
groepen chronisch zieken en bejaarden 
een zeer onrechtvaardige uitwerking. 
De Partij van de Arbeid is daar dan 
ook vierkant tegen. Daarom dien ik de 
volgende motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door het Müller-van 
Müller-van Ast wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
eigen bijdrage geneesmiddelen; 

constaterende, dat bij voorbeeld 
chronisch zieken en bejaarden 
veelvuldig medicijnen moeten 
gebruiken en veelal behoren tot die 
bevolkingsgroep die een inkomen 
ontvangt op grond van AOW, WAO, 
enz.; 

constaterende, dat eigen bijdrage 
voor medicijnen leiden tot koopkracht-
verlies voor deze groepen, die ook 
reeds op grond van andere maatrege-
len onevenredig in hun koopracht 
worden getroffen; 

overwegende, dat andere bezuinigin-
gen in de gezondheidszorg mogelijk 
zi jn; 
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verzoekt de Regering, de eigen 
bijdrage voor medicijnen niet in te 
voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 32(17 600-XVII). 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Opnieuw bespreken wi j 
een maatregel die onder het mom van 
terugdringen van de medische macht 
of een stukje daarvan - in dit geval is 
dat het gebruik van medicijnen — niet 
meer is dan een bezuiniging. Er is 
zeker geen sprake van terugdringing 
van de medische macht, nu de 
Staatssecretaris is geweken voor de 
bezwaren van de KNMP en hij de 
kwantificeringsbepaling heeft laten 
vervallen. Er kan dan ook niet worden 
volgehouden, dat terugdringen van 
het medicijngebruik een van de 
doelstellingen van deze maatregel is. 

Ik ondersteun het bezwaar van de 
Vereniging van Nederlandse Zieken-
fondsen (VNZ) tegen deze ommezwaai, 
daar waar zij zegt dat de argumenten 
over een bijdrage per aflevering in 
plaats van per voorschrift patiëntge-
richt lijken, maar dat slechts het 
eigenbelang wordt gediend van de 
LHV en de KNMP. De apotheek is en 
blijft een onderneming die weinig 
belang heeft bij het afremmen van 
medicijngebruik. Daar behoeven wij 
niet omheen te draaien. 

De consument heeft dat belang wèl, 
om redenen van gezondheid en om 
kostenredenen. Belang bij een eigen 
bijdrage heeft die consument niet. Er 
is namelijk geen enkele garantie dat 
minder medicijnen zullen worden 
voorgeschreven. Daarvoor zijn veel 
ingrijpender maatregelen nodig. 
Daarvoor zouden apothekers in 
loondienst een begin kunnen zijn. Die 
hebben immers geen financieel 
belang bij een hoog medicijngebruik. 
Daarnaast zou de prescriptieregeling 
landelijk verplicht moeten worden en 
feitelijk moeten worden afgedwongen. 

In 'de Volkskrant' van vandaag staat 
een artikel van twee apothekers 
- mevrouw Muller haalde het al aan -
die aanvoeren dat van de bejaarden 
33% 1 % van het AOW-bedrag voor 
alleenstaanden voor medicijngebruik 
zal moeten betalen ten gevolge van 
de invoering van deze eigen bijdrage 
voor medicijnen. Dit concluderen zij 
op basis van een bliksemonderzoek, 
waaruit blijkt dat 16% van de AOW'ers 

4 tot 6 verschillende middelen 
gebruikt en 37% 1 tot 3 verschillende 
middelen, leder die 4of meer middelen 
gebruikt, zal volgens de schrijvers 
f 125 per jaar moeten betalen; het 
maximum dus. 

Deze uitkomsten wijken nogal af 
van de verwachting van de Zieken-
fondsraad, namelijk dat een gering 
aantal verzekerden van de hardheids-
clausule gebruik zal moeten maken. 
Hoe verklaart de Staatssecretaris dit 
verschil? 

De extra kosten ter uitvoering van 
deze maatregel bedragen f30 mil joen, 
volgens de Ziekenfondsraad. Is dat 
geen reden om naar andere bezuini-
gingsposten in de gezondheidszorg te 
zoeken? Het lijkt mij namelijk nogal 
overdreven om een bezuinigingsmaat-
regel in te voeren, waarbij je zoveel 
geld moet besteden ter uitvoering 
ervan. Nu moeten degenen die toch al 
het laagste inkomen hebben en die 
toch al de zwaarste lasten moeten 
dragen - denk aan de voortdurend 
verhoogde woonlasten en aan de 
hoger wordende kosten voor het 
openbaar vervoer - ook deze bezuini-
gingen opbrengen. Wanneer wordt 
een principiële afwijzing van zo'n 
gevolg werkelijk waar gemaakt? Ik 
verwacht van het CDA dat het zijn 
afwijzing van deze maatregel overeind 
houdt. Ik steun in elk geval de motie 
van mevrouw Muller. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Men zou er mismoedig 
van worden! Ondanks het feit dat bij 
herhaling is gebleken dat een meerder-
heid van de Kamer grote moeite heeft 
met een eigen bijdrage voor genees-
middelen, ondanks de afwijzing van 
zo'n eigen bijdrage door artsen, 
apothekers en ziekenfondsen en 
ondanks het feit dat in dit Huis 
alternatieven zijn aangedragen - zoals 
het Farmacotherapeutisch Kompas en 
onzerzijds een prijzenbeschikking en 
eventuele beperking van de aftrek van 
ziektekosten in de loon- en inkomsten-
belasting - gaat het kabinet toch over 
tot het nemen van deze maatregel. 
Het heeft weinig zin, nog eens 
uitvoerig in te gaan op de redenen 
waarom wi j ons daar tot nu toe steeds 
tegen hebben verzet. In telegramstijl 
noem ik er enkele. 

Een principiële reden is dat er 
keuzen worden gelegd waar men niet 
kan kiezen. Men kan bij voorbeeld 
kiezen om wel of niet naar een arts te 
gaan, maar als men naar een arts 
gaat, dan blijkt dat er voor een 
therapie medicijnen nodig zijn. Dan is 
er nauwelijks sprake van een keuze. 

De arts bepaalt de hoeveelheid 
medicijnen, de duur van de medicatie 
en het aantal voorschriften per recept. 
Dat betekent de zoveelste lastenver-
zwaring voor de laagstbetaalden. 

Het betekent een extra druk voor 
chronisch zieken, diabetici, carapatiën-
ten, hartpatiënten, epilepsiepatiënten, 
mensen met een hoge bloeddruk en 
invaliden, terwijl die mensen het in 
alle opzichten toch al moeilijk hebben. 
Het betekent extra lasten voor oudere 
mensen, met veelal lagere inkomens 
als zij niet meer aan het arbeidsproces 
deelnemen, zeker in het licht van de 
cumulatie van ziekten en klachten in 
deze categorie. Als zij in bejaardenoor-
den worden verzorgd, dan valt ook 
hierbij weer de ongelijkheid in 
behandeling op met bejaarden- en 
verpleeghuizen. Mevrouw Muller 
wees daar al op. Genoemde groepen 
zullen op grond van hun medicatie in 
een periode van twee tot drie maanden 
het maximum van f 125 hebben 
bereikt. Van spreiding van de kosten 
over een jaar is dus geen sprake. 

Impliciet is het mogelijk weer een 
rem voor de laagstbetaalden om 
medische hulp te zoeken. 

Ik laat het bij deze opsomming. 
Herhaling en herhaling van argumen-
ten voeren in deze zaak kennelijk niet 
tot verscherpt inzicht bij de Regering. 
Eerder lijken zij een uitblussing tot 
gevolg te hebben. Anders had het 
voornemen van de Regering niet 
vandaag weer ter discussie gestaan. 

De heer Dees (VVD): Het voorstel dat 
thans in discussie is, stond aangekon-
digd in de miljoenennota die is 
gepresenteerd door een kabinet met 
bewindslieden uit het CDA en D'66. Ik 
de heer Mik hiervan op de hoogte en 
wat is zijn commentaar hierop? 
Spreekt de heer Mik namens zijn 
volledige fractie? 

De heer Mik (D'66): Ik spreek namens 
de volledige fractie. Ik zou niet weten 
waarom ik het anders zou doen. 
Misschien doelt de heer Dees op de 
ex-bewindsman die zich erin bevindt. 

De heer Dees (VVD): Bij voorbeeld. 

De heer Mik (D'66): Ik neem aan dat ik 
namens de gehele fractie spreek; dit 
onderwerp is erin besproken. 

Verder is in deze Kamer vanuit de 
fractie van D'66 nooit een ander 
geluid gehoord dan ik nu uit over de 
eigen bijdrage. Als onze bewindslieden 
in een kabinet hiervoor waren, 
hadden wij ons dualistisch tegenover 
hen gesteld. Zo gaat het bij ons. Als 
parlementsleden hebben wij in ieder 
geval nooit iets anders laten horen. 
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Mik 

Ik zei dat wij bij herhaling geargu-
menteerd hebben tegen het voorne-
men, maar dat dit kennelijk niet tot 
inzicht bij de Regering voerde en dat 
er eerder sprake is van uitblussing. 
Als ik het in de sfeer van het potjeslatijn 
van de receptuur zeg, wordt het als 
volgt. Iteratie en nog eens iteratie 
voert niet tot perceptie en appreciatie, 
maar evident tot extinctie bij 's lands 
Regering. 

De heer Lansink (CDA): Nu in gewoon 
Nederlands graag. 

De heer Mik (D'66): Dat had ik van te 
voren al gedaan, maar u hebt kennelijk 
niet goed geluisterd. 

Over de uitvoering heb ik enkele 
technische vragen. Hoe is de gang 
van zaken voor mensen die medicijnen 
bezorgd krijgen, zoals bejaarden in 
bejaardenhuizen? Treden er geen 
problemen op met stempelen, zoals 
vergeten en frauderen? Wat moet er 
gebeuren met verslaafden in het 
methadonprogramma? Krijgen zij een 
vrijwaringsbewijs? Betaalt de sociale 
dienst het bedrag van 125 gulden? 
Wat gebeurt er voor mensen die 
bijstand genieten op het minimumni-
veau? Wordt de bijstand verhoogd, 
omdat de eigen bijdrage hierin wordt 
verdisconteerd? 

In Nederland is men behalve in zeer 
specifieke gevallen tegen combinatie-
preparaten. Om deze reden staan zij 
in het Farmacotherapeutisch Kompas 
op lijst 4. Zal ter voorkoming van 
meer aflevering de neiging tot het 
voorschrijven van combinatieprepara-
ten niet toenemen, waardoor het 
medicijngebruik nadelig wordt 
beïnvloed? Welke maatregelen heeft 
de Staatssecretaris in gedachten, als 
blijkt dat het betalen van f2,50 per 
afgeleverde medicijn leidt tot een 
negatieve verandering in het voor-
schrijfgedrag van artsen? 

Wie draagt het inningsrisico, als 
een patiënt weigert te betalen? Het 
iijkt mij niet juist dat de apothekers 
wordt gevraagd, het spoedeisende 
karakter van een middel te bepalen. 
Hoe zal het gaan? 

Impliceert de maatregel een 
toenemende neiging tot het bewaren 
van oude medicijnen, c.q. het gebrui-
ken van medicijnen van anderen, met 
alle gevaren vandien? 

Als w i j dit alles overzien, vragen wi j 
ons af of de Staatssecretaris niet de 
overtuiging krijgt dat het beter is, zijn 
voornemen niet uit te voeren. De 
fractie van D'66 voelt er in elk geval 
niets voor. Mocht de Kamer er echter 
positief tegenover blijken te staan. 
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dan is de positie van de bejaarden 
dusdanig dat ik hierover een motie 
indien. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
eigen bijdrage geneesmiddelen; 

overwegende, dat veel bejaarden 
door cumulatie van bezuinigingsmaat-
regelen en andere factoren in een 
moeilijke financiële positie verkeren; 

overwegende, dat de premies voor de 
bejaardenziektekostenverzekering 
vaak hoger zijn dan die voor andere 
deelnemers aan de ziekenfondsen; 

overwegende, dat de eigen bijdrage 
voor farmaceutische verstrekkingen 
deze categorie dubbel zal treffen gelet 
op het relatief hoge medicijngebruik 
in deze groep; 

verzoekt de Regering, te bevorderen, 
dat de deelnemers aan de bejaarden-
ziektekostenverzekering worden 
uitgezonderd van het betalen van een 
eigen bijdrage voor geneesmiddelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 33(17 600-XVII). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanuit de principiële 
opvatting die de RPF bij herhaling in 
deze Kamer en natuurlijk ook elders 
uitdraagt, valt een eigen bijdrage van 
de burger voor alles waarvan hij 
profijt heeft te verdedigen. Dit wil ik 
ook doen met betrekking tot het 
onderhavige voorstel, zij het met de 
nodige reserves. 

De wijze waarop in de afgelopen 
weken met de invulling van de 
plannen inzake een eigen bijdrage 
voor medicijnen is omgesprongen, 
geeft bepaald geen hoge dunk van de 
zorgvuldigheid waarmee in de politiek 
vrij ingrijpende maatregelen worden 
voorbereid. Eerst zou er f2,50 per 
afgeleverd medicijn worden betaald. 
Later werd dit veranderd in f 1,25 per 
afgeleverd medicijn. En nu keert de 
Staatssecretaris plotseling weer terug 
naar het oude voorstel. 

De reden daarvoor is dat het 
gewijzigde voorstel betreffende de 
eigen bijdrage van f 1,25 problemen 
oplevert bij de uitvoering. Wat is de 

Eigen bijdrage geneesmiddelen 

oorzaak dat de Staatssecretaris daar 
nu pas is achtergekomen? Is er 
voordien dan geen overleg geweest 
met bij voorbeeld de KNMP en de 
LHV? Indien dit niet het geval is, 
waarom is dit overleg er dan niet 
geweest? 

Op zich acht mijn fractie het geen 
verbetering dat wordt teruggekeerd 
naar het oude voorstel. De Staatsse-
cretaris blijkt gelukkig ook oog te 
hebben voor de gevolgen van het feit 
dat mogelijk grotere hoeveelheden 
geneesmiddelen in één keer worden 
verstrekt, met alle gevaren van dien. 
Hij stelt dat voorkomen dient te 
worden, dat de maatregel een 
consumptieverhogend effect teweeg-
brengt. Welke mogelijkheden staan de 
Staatssecretaris daarbij voor ogen en 
welke afspraken kunnen de bij deze 
zaak betrokken partijen, zoals de LHV, 
de KNMP en de VNZ, maken? In welke 
zin heeft trouwens de LHV in dit 
opzicht reserves? 

Vervolgens hoor ik graag van de 
Staatssecretaris of het voorstel van 
f 1,25 per afgeleverde hoeveelheid 
van een geneesmiddel nu definitief 
van de baan is. Of wordt eraan 
gewerkt een dergelijk systeem in de 
loop van de t i jd wél in te voeren? De 
technisch-administratieve alsmede de 
zogenoemde praktische bezwaren van 
de zijde van de KNMP moeten toch te 
overwinnen zijn, of zit er een addertje 
onder het gras? Ik zie de Staatssecre-
taris lachen, dus misschien is dit wel 
zo. Ik weet echter niet, of er om te 
lachen valt. 

De gedachte aan het addertje komt 
op, als men de brief van de VNZ leest, 
waarin wordt beweerd dat met de nu 
voorgestelde regeling niet het belang 
van de patiënten maar van andere 
groeperingen wordt gediend. Graag 
verneem ikeen reactie van de bewinds-
man op die stelling 

De Staatssecretaris heeft in zijn 
voorstel een maximale eigen bijdrage 
van f125 per jaar ingebouwd. Dit valt 
op zichzelf toe te juichen, maar ik zou 
graag wil len weten waarom dit 
bedrag is gekozen, te meer omdat 
men ervan kan uitgaan dat een niet 
onaanzienlijk aantal mensen al bij 
voorbaat zeker is van het feit dat zij dit 
maximumbedrag op tafel zullen 
moeten leggen. 

Gelet op het feit dat de Staatssecre-
taris heeft laten becijferen dat de 
eigen-bijdrageoperatie zo'n f200 min. 
zal opleveren, zal hij ook wel kunnen 
vertellen hoeveel ziekenfondspatiën-
ten, naar een reële schatting, het 
volgend jaar die f125 zullen moeten 
betalen. Hoe zwaar drukt deze nieuwe 
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Leerling 

eigen bijdrage op de bejaarden die 
een vri jwil l ige ziekenfondsverzekering 
hebben en daardoor reeds een hoge 
premie moeten betalen? 

Mag voorts worden aangenomen 
dat het heffen van een eigen bijdrage 
remmend kan werken op het gebruik 
van medicijnen? Ik verwijs daarbij 
onder meer naar een artikel dat 
hedenmorgen in de Volkskrant stond. 
Als het gebruik inderdaad wordt 
geremd, moet dit dan positief worden 
geduid óf zou hierdoor ook de 
gezondheid kunnen worden geschaad? 
Ik acht dit laatste niet geheel denkbeel-
dig bij mensen die slechts incidenteel 
met de dokter te maken krijgen en ook 
slechts incidenteel medicijnen 
gebruiken. 

Men kan de redenering ook omdraai-
en en zeggen dat mensen die erg veel 
medicijnen moeten gebruiken - bij 
voorbeeld mensen met een heel hoge 
bloeddruk - en minder zouden gaan 
gebruiken en daardoor in grote 
problemen zouden kunnen komen. 
Als men echter incidenteel medicijnen 
gebruikt en nu langer met een klacht 
blijft doorlopen alvorens naar een arts 
te gaan, welke risico's kan dat dan 
opleveren? Hoe schat de Staatssecre-
taris dit in? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik neem aan 
dat de heffing van een eigen bijdrage 
alléén door financiële overwegingen 
is ingegeven. Deze operatie moet zo'n 
f200 min. opleveren en om dat 
bedrag gaat het dus. Wanneer er een 
alternatief zou zijn, neem ik aan dat de 
Regering daarvoor is te vinden. 
Welnu, enige ti jd geleden is de 
suggestie gedaan de anti-conceptiepil 
uit het ziekenfondspakket te halen. 
Daarmee zou een gelijk bedrag als nu 
wordt beoogd, kunnen worden 
bezuinigd op de medicijnkosten. Valt 
er met de Staatssecretaris over dit 
alternatief te praten? 

Het invoeren van een eigen bijdrage 
roept aanzienlijke uitvoeringsproble-
men op. De apothekers, verenigd in 
de KNMP, hebben al voorspeld dat 
het een 'puinhoop' wordt. Of geldt dit 
met de nieuwe maatregel niet meer? 
Bovendien circuleren er berichten in 
de pers dat apothekers zelfs niet 
bereid zouden zijn om medewerking 
aan de inning van de eigen bijdrage te 
geven. Nu zal de soep waarschijnlijk 
niet zo heet worden gegeten, als zij 
wordt opgediend. 

Mag er echter op voldoende 
medewerking worden gerekend? Hoe 
gaat het met de gezamenlijke afleve-
ring aan een bejaardencentrum en 
met medicijnen die in de ziekenhuizen 
worden toegediend? Voorts zouden 

speciale moeilijkheden moeten 
worden gevreesd waar het betreft 
methadonpatiënten. Er zijn vragen te 
over dus. 

Aan de uitvoering van de maatrege-
len tot invoering van eigen bijdrage 
zijn uiteraard kosten verbonden. Ik 
denk onder andere aan de persoonlijke 
kaart die moet worden aangelegd. 
Zijn de perceptiekosten al verrekend 
in de geraamde opbrengst van f200 
min? Is de kritiek van de LHV juist dat 
de kosten vrijwel even groot zullen 
zijn als de baten van de eigen bijdrage? 
Bestaat de kans dat deze extra 
handeling van de apothekers kosten-
verhogend zal werken op de prijs van 
de medicijnen? 

Wie voor het profijtbeginsel kiest, 
moet daar overigens het fiscale stelsel 
op afstemmen, hetgeen op het 
ogenblik niet het geval is. Daarom zal 
mijn fractie met dit voorstel slechts 
zeer schoorvoetend en in afwachting 
van de reactie van de Staatssecretaris 
akkoord kunnen gaan. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg niet zo 
gauw dat een discussie al bij voorbaat 
verloren is, maar het gevecht tegen 
de eigen bijdrage voor geneesmidde-
len lijkt na het spoeddebat van 21 
oktober j l . al verloren. Het CDA 
stemde toen tegen de motie die de 
demissionaire Minister vroeg nadere 
aankondigingen en initiatieven op dit 
punt achterwege te laten. Dat was 
slechts een procedurele motie die een 
behoorlijke discussie met het komende 
kabinet veilig wilde stellen. 

Vervolgens verscheen inderdaad de 
eigen bijdrage in het regeerakkoord, 
leek vervolgens voorlopig van de 
baan door het plan van de Adempauze 
en werd weer acuut toen die adempau-
ze niet doorging. Minister Gardeniers 
zei op 21 oktober nog dat zij wel 
verder moest gaan met de voorberei-
dingen omdat het volgende kabinet 
dan een keuze mogelijkheid had. Ik 
antwoordde toen, dat de Staatscourant 
van 13 oktober 1982 niet sprak van 
een mogelijke invoering per 1 januari 
maar over invoering zonder voorbe-
houd. 

Ik had gelijk, want vanaf dat 
moment heeft de CDA-fractie zich niet 
meer tegen een eigen bijdrage voor 
geneesmiddelen verzet. De keuzemo-
gelijkheid voor deze Staatssecretaris 
was niet langer een keuze tussen al of 
niet invoeren, maar een keuze tussen 
f 2,50 per recept, f 2,50 per afgeleverd 
geneesmiddel of f 1,25 per afgeleverde 
hoeveelheid. Tot oktober 1982 had de 
Kamer, inclusief het CDA, de eigen 

bijdrage steeds afgewezen omdat het 
in strijd was met de medisch verant-
woorde verstrekking en met een 
eerlijk inkomensbeleid, en vanwege 
de uitvoeringsproblemen. 

Ik herinner aan de motie-Dolman 
1978, de motie-lansink 1979, de 
algemene beschouwingen 1980 en de 
diskussie over de negatieve lijst van 
geneesmiddelen, ingevoerd in 1982. 
Het heeft allemaal weinig geholpen. 
Deze Staatssecretaris laat ons eerst 
via de kranten weten dat hij eigenlijk 
niet zo voor een eigen bijdrage is. 
Wanneer het vervolgens toch moet, 
meent hij er nog wat meer aan te 
kunnen verdienen en stelt hij een 
bedrag van f 1,25 per afgeleverde 
hoeveelheid voor. Toen iedereen daar 
erg boos over werd, kwam het 
huidige plan. 

Mijnheer de Voorzitter! f2,50 per 
afgeleverd geneesmiddel is een slecht 
idee. Ik kan mij niet voorstellen dat de 
druk op het voorschrijven van grotere 
hoeveelheden of van combinatiepre-
paraten niet zou toenemen. De 
gevolgen voor bepaalde groepen 
mensen, zoals chronisch zieken en 
bejaarden, zijn door iedereen tot nu 
toe benadrukt. Het gaat er inderdaad 
om dat ongeveer een derde van de 
bejaarden zo'n 1 % bruto AOW zal 
moeten betalen aan deze maatregel. 

Als je daarmee de gemiddelde 
Nederlander vergelijkt, die met zo'n 
tien voorschriften per jaar aan f25 
eigen bijdrage komt, dan is dat 0 ,1% 
van een minimum inkomen en nog 
veel minder - ongeveer 0,07% - van 
een modaal inkomen. Die vergelijking 
is toch wel erg scheef. Wat gebeurt er 
voor de bejaarden die in tehuizen 
wonen en die nauwelijks meer dan 
zakgeld hebben? 

De KNMP wijst erop dat in een 
aantal landen in Europa de bejaarden 
zijn uitgezonderd van het betalen van 
een eigen bijdrage voor geneesmidde-
len. Weet de Staatssecretaris daar 
meer van? In welk land is dit het 
geval? Hoe kijkt hij aan tegen extra 
problemen die ook de KNMP voorziet 
bij bijzondere groepen, zoals metha-
dongebruikers? 

Mijn fractie is tegen een eigen 
bijdrage. Zij is daar zeker op dit 
moment tegen, nu in twee weken t i jd 
f2,5 miljard bezuinigd wordt op 
inkomens en uitkeringen vooral van 
die mensen die het minst verdienen. 

Er zijn best andere mogeli jkheden, 
zelfs voor de zeer korte termijn. Ik 
denk dan aan het prijsbeleid en aan 
een veel betere en consequentere 
toepassing van de prescriptieregeling, 
die bij mijn weten in hele gebieden 
van ons land nog niet werkt. 
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D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Vergeleken met andere 
discussies die wi j dezer dagen hebben 
over nogal forse ombuigingen in de 
sociale zekerheid, spreken wi j nu over 
relatief kleine zaken, namelijk een 
bruto opbrengst van f200 min. die 
niet ten laste komt van bepaalde 
Nederlanders, maar in principe van 
iedere ziekenfondsverzekerde. Het 
risico dat de lasten per saldo toch 
ongelijk op de burgers zullen drukken, 
is beperkt door de maximering van de 
eigen bijdrage. Uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid is zeker niet onbe-
langrijk dat niet bepaalde groepen 
van de bevolking, maar in beginsel 
ieder in een bepaald jaar het maximum 
kan bereiken. 

Natuurlijk geldt ook voor deze 
bezuiniging dat het niet moeilijk is 
bezwaren op te sommen. Staande 
echter voor de verantwoordeli jkheid 
te zoeken naar mogelijkheden voor 
beperking van de collectieve lasten, is 
het principieel heel goed verdedigbaar 
juist aan de normale ziekekosten te 
denken. 

Na een t i jd waarin wi j gewend 
geraakt zijn aan de gedachte dat de 
gemeenschap onze risico's (tegen 
betaling) zoveel mogelijk van ons 
overneemt, is het nuttig eraan te 
worden herinnerd dat de verantwoor-
delijkheid ook in financiële zin voor de 
zorg voor onze gezondheid in de 
eerste plaats bij ons zelf berust. In het 
verlengde daarvan ligt een stelsel van 
sociale verzekeringen, toegespitst op 
ziektekosten boven een bepaald 
niveau of slechts drukkend op bepaal-
de groepen van de bevolking. De 
achterliggende gedachte van het 
regeringsplan tot het invoeren van 
een eigen bijdrage onderschrijf ik dan 
ook. Daarmee is echter nog niet 
beslist dat tot invoering moet worden 
overgegaan. Een op zich zelf verant-
woorde maatregel moet ook in de 
effecten verantwoord zijn. Ik wijs 
hierbij op drie punten. 

De maximering van de eigen 
bijdrage vormt een essentieel onder-
deel van de regeling. Daarvoor moet 
echter een registratiestelsel worden 
ingevoerd dat de naam 'bureaucratise-
ring' ten volle verdient. De ziekenfond-
sen maken voor elke verzekerde een 
kaart. Met deze kaart op zak gaat de 
verzekerde stempelen bij de apotheek. 
Komt hij aan het maximum, dan krijgt 
hij voor de rest van het jaar een 
vri jwaringsbewijs. 

Kan de Staatssecretaris een indruk 
geven van de personeels- en materi-
eelkosten van dit systeem? Heeft hij 

ook een indruk van het aantal verze-
kerden dat het maximum zal bereiken? 
Kortom, hoe verhouden de kosten en 
baten van dit systeem zich tot elkaar? 
Is ook overwogen als systeem in te 
voeren, dat restitutie van een deel van 
de eigen bijdrage kan worden ge-
vraagd onder overlegging van de 
rekeningen? Zouden de administratie-
kosten hiervan niet beperkter zijn? 

De tweede kanttekening betreft de 
relatie van deze maatregel tot een 
eventuele beperking van het verstrek-
kingenpakketvan deziekenfondsverze-
kering. Bestaat het voornemen hiertoe 
nog steeds? Zo ja, wanneer kunnen 
voorstellen terzake worden verwacht? 
Had de opbrengst die met de eigen 
bijdrage wordt beoogd ook niet langs 
deze weg kunnen worden bereikt? 

Mijn derde opmerking betreft de 
plaats van deze maatregel in een 
beleid op langere termijn. De Staats-
secretaris heeft onlangs de gastvrijheid 
van mijn woonplaats benut om 
hierover wat losse gedachten te 
droppen. Volgens persberichten sprak 
hij een voorkeur uit voor een beperkte 
volksverzekering tegen ziektekosten. 
Uit hetgeen ik heb gezegd over de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
burgers zal de Staatssecretaris 
kunnen proeven dat ik niet sta te 
juichen over deze gedachte. Voor dit 
moment is van belang hoe de invoe-
ring van een eigen risico voor genees-
middelen zich verhoudt tot een 
beperkte volksverzekering met een 
zeker eigen risico voor andere 
ziektekosten en geneesmiddelen. 

Wanneer ik het goed heb begrepen, 
twijfelt de Staatssecretaris zelf ook 
aan de financiële en politieke haalbaar-
heid van zijn voorkeur. Ik waardeer 
het dat hij wi l denken over wettelijke 
garanties, zodat ook groepen van de 
bevolking met een extra risicofactor 
zich particulier kunnen verzekeren. 
Zo'n gedachte lijkt mij een goede 
vertaling van de eigen verantwoorde-
lijkheid van overheid en burgers. De 
huidige plannen voor een eigen 
bijdrage zullen daarin zeker in te 
passen zijn. Ik wil de Staatssecretaris 
dan ook in overweging geven niet te 
veel energie te steken in bespiegelin-
gen over de volksverzekering tegen-
ziektekosten, maar de aandacht te 
concentreren op de mogelijkheden tot 
verzekering door alle burgers. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Discussies over eigen 
bijdragen in de gezondheidszorg zijn 
niet nieuw. Bijna 125 jaar geleden 
- het was in 1859 - werd binnen een 

Amsterdams ziekenfonds voorgesteld 
voor elk voorgeschreven geneesmid-
del een eigen bijdrage van 55 cent te 
vragen. Ook de afgelopen decennia is, 
op basis van voorstellen van de 
Regering, herhaaldelijk gedebatteerd 
over eigen bijdragen in de gezond-
heidszorg. Sommige voorstellen 
haalden het wel, andere niet. In elk 
geval kan worden geconstateerd dat 
het verzekeringsstelsel, zoals neerge-
legd in de Ziekenfondswet en de 
AWBZ, de mogelijkheid biedt eigen 
bijdragen in te voeren. Deze bestaan 
dan ook. In de afgelopen jaren zijn 
eigen bijdragen ingevoerd of verhoogd 
voor het taxivervoer, voor cosmetische 
chirurgie, voor kraamzorg en voor 
verblijf in AWBZ-inrichtingen. 

Er zijn drie argumenten die in 
algemene zin kunnen pleiten voor 
invoering van eigen bijdragen. Een 
meer rechtstreekse financiële betrok-
kenheid van de patiënt kan de eigen 
verantwoordelijkheid benadrukken en 
stimuleren. Duidelijk is in ieder geval 
dat het huidige stelsel van sociale 
ziektekostenverzekering, waarin 
nagenoeg alle verstrekkingen in 
natura worden gegarandeerd en de 
betaling geheel buiten de patiënt om 
geschiedt, het kostenbewustzijn 
bepaald niet bevordert. 

Eigen bijdragen kumnen leiden tot 
een meer prijsbewust gebruik van 
voorzieningen en onnodige overcon-
sumptie tegengaan. Het recente 
rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid over 
de herwaardering van het welzijnsbe-
leid vermeldt hierover: Een analyse 
van resultaten van onderzoekingen in 
binnen- en buitenland naar de 
effecten van eigen bijdragen in de 
gezondheidszorg, toont aan dat 
invoering van een eigen bijdrage leidt 
tot reductie van het gebruik van de 
betreffende medische diensten. 

Anekdotisch is in dit verband dat in 
België de eigen bijdrage 'remgeld' 
wordt genoemd. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): De 
heer Dees sprak over eigen verant-
woordelijkheid en eigen risico. Hij is 
apotheker, dus hij heeft er voor 
doorgeleerd. Hij weet toch dat het 
verstrekken van een recept niet de 
verantwoordelijkheid is van een 
patiënt, maar van de arts? Daarom 
begrijp ik zijn redenering niet helemaal. 

De heer Dees (VVD): Aan het uitschrij-
ven van dat recept gaat een fase 
vooraf. Als je je niet lekker voelt en je 
denkt dat je een geneesmiddel nodig 
hebt, kun je öf rechtstreeks naar de 
apotheek gaan óf via de huisarts. Uit 
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de literatuurbronnen die ten grondslag 
liggen aan het rapport van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regerings-
beleid blijkt dat dit soort relaties 
bestaan. Uit onderzoekingen in 
Engeland bij de National Health 
Service is gebleken dat een verhoging 
van deeigen bijdrage voorgeneesmid-
delen daar in een bepaalde periode 
tot minder gebruik van geneesmidde-
len heeft geleid. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Dit 
is een mooi verhaal, maar het is geen 
antwoord op mijn vraag. De heer 
Dees sprak over eigen verantwoorde-
lijkheid en eigen risico. Dat betekent 
dat het iemands eigen vrije wil is om 
naar de dokter te gaan. Daar zou dan 
de eigen bijdrage moeten liggen. Nu 
is echter de keuze voor de dokter al 
gemaakt en dan bepaalt de dokter of 
iemand al dan niet een recept nodig 
heeft. 

Ook de uitspraak dat de patiënten 
wat meer kostenbewust moeten zijn 
begrijp ik niet. Als iemand een gulden 
of twee gulden vijftig moet betalen 
wordt hem niet duidelijk wat een 
medicijn kost. Dat is alleen de eigen 
bijdrage die wij bepalen. 

De heer Dees (VVD): Ik geef een 
simpel voorbeeld. Als iemand voor de 
keus staat de asperine rechtstreeks bij 
de drogist te halen of via de arts bij de 
apotheker, dan kan, als de klacht niet 
ai te hevig is, de eigen bijdrage ertoe 
leiden dat hij die asperine bij de 
drogist gaat halen, omdat die daar 
goedkoper is dan die rijksdaalder. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Dit 
is echt f lauw. Wij hebben het hier in 
de Kamer niet over iemand die eens 
pijn in zijn hoofd heeft en dan een 
tabletje koopt. Wij praten over 
mensen die chronisch ziek zijn, over 
bejaarden, die eindeloos veel medicij-
nen moeten slikken. Zij komen in 
aanmerking voor dat maximum van 
125 gulden. Wil de heer Dees van die 
mensen volhouden dat het hun 
verantwoordelijkheid is om die 
huisarts maar eens over te slaan en 
zelf naar apotheker of drogist te gaan? 

De heer Dees (VVD): Wanneer men op 
een bepaald moment tot de conclusie 
komt dat er een eigen bijdrage voor 
het geneesmiddelenverbruik is, kan 
men die natuurlijk niet differentiëren 
en onderscheiden aan de hand van de 
voorbeelden die thans ter discussie 
staan. Ik wilde in mijn betoog een 
drietal overwegingen noemen 
waarom de VVD voor bepaalde 
vormen van een eigen bijdrage in de 

gezondheidszorg is. Ik heb al twee 
overwegingen genoemd. 

De derde overweging is van 
financieel-economische aard. Eigen 
bijdragen kunnen noodzakelijk zijn om 
verhoging van de collectieve-lasten-
druk te voorkomen en om bezuinigin-
gen in de gezondheidszorg te verwe-
zenlijken. De Ziekenfondsraad heeft 
naar onze mening in zijn advies van 
24 april 1980 dit argument te veel ter 
zijde geschoven. De raad meende 
namelijk dat hij over een dergelijke op 
sociaal-economische gronden 
gebaseerde beslissing geen uitspraak 
kon doen. Wij betreuren dit, omdat de 
Ziekenfondsraad hiermee zijn advise-
rende taak verengt en de indruk wekt 
geen oog te hebben voor de hoogte 
van de premies die door de verzeker-
den moeten worden opgebracht. 

De VVD-fractie betreurt het dat de 
Regering zowel in de eerdere als in de 
huidige voorstellen tot invoering van 
een eigen bijdrage niet is ingegaan op 
de argumenten die hiervoor of 
hiertegen pleiten. Wat dat betreft, 
heeft de brief van de Staatssecretaris 
een technocratisch karakter. Wij 
willen de Staatssecretaris dan ook 
uitnodigen om in te gaan op de 
overwegingen die aan zijn voorstel 
ten grondslag liggen. 

Ik heb nog enkele opmerkingen en 
vragen over de mogelijke bezwaren 
tegen het voorstel. Een eigen bijdrage 
kan uit het oogpunt van gezondheids-
zorg minder wenselijk zijn, wanneer 
daardoor een medische behandeling 
wordt uitgesteld. De Ziekenfondsraad 
merkt over het onderhavige voorstel 
in dit verband op, dat geen overwe-
gende argumenten zijn gebleken dat 
een dergelijke maatregel medisch 
onverantwoord zou zijn. 

Het is belangrijk te weten wat de 
voorgestelde maatregel betekent voor 
mensen die doorgaans veel genees-
middelen gebruiken, zoals chronisch 
zieken en bejaarden. In het verleden 
heeft de VVD in het kader van deze 
maatregel aandacht gevraagd voor 
deze groepen. Kan de Staatssecretaris 
uiteenzetten waarom is gekozen voor 
een maximering van de eigen bijdrage 
en niet voor uitsluiting van bepaalde 
groepen of voor het invoeren van een 
ander soort hardheidsclausule? 

Is nagegaan hoe de regels in dit 
verband in de verschillende Europese 
landen zijn? Ik teken hierbij overigens 
aan, dat in nagenoeg alle Europese 
landen een eigen bijdrage voor 
geneesmiddelen bestaat. 

Een andere vraag betreft de positie 
van de lagere inkomensgroepen, die 
niet per definitie parallel lopen met de 

bejaarden. Cumulatie van eigen 
bijdragen kan plaatsvinden. Kan men, 
indien men daardoor beneden het 
bestaansminimum komt, een beroep 
doen op de Algemene Bijstandswet? 
Volgens informatie die wij hebben 
ingewonnen, is het Besluit landelijke 
draagkrachtcriteria van toepassing, 
waardoor een te sterke cumulatie van 
eigen bijdragen voor degenen die van 
een sociaal min imum moeten leven, 
kan worden voorkomen. Het is 
overigens jammer dat die informatie 
niet in de brief van de Staatssecretaris 
staat. Kan de Staatssecretaris onze 
informatie bevestigen? 

Het is de verwachting van de 
Ziekenfondsraad, dat slechts een 
gering percentage verzekerden het 
maximum van f 125 zal bereiken. Is 
dat juist? Beschikt de Staatssecretaris 
over cijfers over dit onderwerp? 

Op de valreep zijn alsnog enkele 
technische wijzigingen in de voorstel-
len aangebracht. Er zal geen eigen 
bijdrage van f 1,25 per aflevering 
worden gevraagd, maar een eigen 
bijdrage van f2,50 per voorschrift. 
Daarmee volgt de Staatssecretaris 
alsnog het unanieme advies van de 
Commissie eigen bijdrage van de 
Ziekenfondsraad. Wij waarderen dat, 
te meer daar door de organisatie van 
apothekers nogal wat gerechtvaardig-
de bezwaren tegen het aanvankelijke 
voorstel van de Staatssecretaris zijn 
aangevoerd. Ik behoef daar in dit 
stadium niet nader op in te gaan. 

Ten slotte wil ik nog een enkele 
feitelijke vraag stellen. Terecht wijst 
de Staatssecretaris in zijn brief op de 
nadelige invloed die invoering van 
een eigen bijdrage kan hebben op de 
hoeveelheid voor te schrijven genees-
middelen. Wordt de overeenkomst 
tussen artsen, apothekers en zieken-
fondsen over de beperking van de 
hoeveelheid voorgeschreven genees-
middelen, die per 1 januari afloopt, 
gecontinueerd? 

Hoe komt het dat de prescriptiere-
geling in 1981 geen grote besparing 
heeft opgeleverd? Dat staat in het 
financieel overzicht van de gezond-
heidszorg. Ligt de oorzaak daarvan in 
het niet naleven van deze regeling 
door degenen, die voorschrijven, of 
was het voorschrijfpatroon reeds 
eerder aangepast? Het laatste vraag ik 
vooral omdat uit de cijfers blijkt dat in 
de jaren 1977, 1979 en 1980 het aantal 
voorgeschreven afleveringen per 
ziekenfondsverzekerde al was gedaald. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Dees 
heeft in 1982 het debat over de 
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Dees 

stijging van het voorschrijven van 
geneesmiddelen meegemaakt, 
waarbij twee van de door minister 
Gardeniers genoemde oorzaken 
waren het te duur voorschrijven en de 
agressieve acquisitiepolitiek van de 
farmaceutische industrie. Dit gebeurde 
ondanks alle overeenkomsten en 
regelingen. Vandaar dat wi j voor het 
verplicht zijn van het 'Kompas' waren. 
Ik begrijp niet waarom de heer Dees 
daar niet voor was. Anders hadden 
wi j deze effecten niet gehad. 

De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Muller spreekt 
nu vanuit een geheel andere invals-
hoek over dit onderwerp. Zij kan in 
het financiële overzicht zien dat de 
stijging in de totale cijfers voor het 
geneesmiddelengebruik de laatste ti jd 
aanzienlijk is omgebogen. Dat komt 
mede door een aantal factoren die 
mevrouw Muller heeft genoemd. 

Ik sprak echter over een ander 
probleem, namelijk hoe het komt dat 
in 1981 de regeling tussen artsen, 
ziekenfondsen en apothekers over de 
hoeveelheden, die worden voorge-
schreven - dat heeft niets met de 
soorten of prijzen te maken - , niet tot 
een besparing heeft geleid. Dat wordt 
door de Regering in het financiële 
overzicht vermeld. 

Ik vraag de Regering of dat komt 
doordat de artsen die regeling niet 
naleven of doordat in de voorafgaande 
jaren, dus vóór het bestaan van de 
prescriptieregeling, het aantal afleve-
ringen, dat werd voorgeschreven, al 
met enkele procenten per jaar omlaag 
gegaan is. Dit laatste blijkt uit het 
financiële overzicht. De discussie over 
de invloed van de prijzen en over de 
invloed van het farmacotherapeutisch 
Kompas staat als zodanig buiten dit 
aspect. Dit heeft uiteraard wel invloed 
op het totale kostenniveau van de 
geneesmiddelen, maar heeft niets te 
maken met het aantal afleveringen dat 
wordt voorgeschreven. 

Ombuigingen in de gezondheidszorg 
zijn noodzakelijk en gewenst. Onze 
voorkeur gaat daarbij uit naar structu-
rele maatregelen, zoals die eerder zijn 
bepleit: verschuivingen in de gezond-
heidszorg van ziekenhuiszorg naar 
eerstelijnszorg, van eerstelijnszorg 
naar zelfzorg en naar mantelzorg, 
budgettering van de uitgaven van 
ziekenhuizen en wijzigingen in het 
stelsel van ziektekostenverzekeringen. 
Die maatregelen kosten echter studie 
en t i jd. 

Ze zijn niet van de ene op de andere 
dag in te voeren. Alleen al om 

budgettaire redenen is invoering van 
een eigen bijdrage van geneesmidde-
len onvermijdelijk. Alternatieven voor 
de korte termijn ontbreken. 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ziekenfondsen komen 
voort uit ziekenkassen en andere 
fondsen die in arbeiderskringen als 
vormen van onderlinge hulp gesticht 
werden. Een van de principes van 
dergelijke fondsen was solidariteit en 
lastenverdeling. Solidariteit van 
gezonden met zieken, zodat de lasten 
voor de zieken ten gevolge van het 
niet kunnen werken niet extra ver-
zwaard worden door de kosten van 
dokters en medicijnen. Dat principe 
van onderlinge solidariteit wordt 
afgebroken met deze maatregel, zoals 
het kabinet heel veel afbreekt dat in 
dikwijls even slechte tijden als deze is 
opgebouwd door vrouwen en mannen 
die nu betiteld worden als 'laagstbe-
taalden'. Van nu af aan staat er een 
straf op ziek zijn en op het hebben van 
chronische kwalen. Een hartpatiënt 
rekende gisteren in het Parool voor 
dat hij per maand f 17,50 moet 
betalen. Hij is zo wel snel aan zijn 
plafond van f 125. Als men echter 
AOW'er is - het is al vaak gezegd, dat 
bejaarden bij uitstek de groep vormen 
die veel medicijnen moeten gebrui-
ken - moet men straks de keuze 
maken tussen het niet op tijd nemen 
van de medicijnen en het niet laten 
branden van de kachel. 

Het begrip 'profi j tbeginsel' is in dit 
verband erg wrang gebruikt. Het 
beeld van een maatschappij waar de 
sterkste overleeft, dringt zich onstuit-
baar op. Waarom kiest de Minister 
niet voor creatievere en fundamente-
lere methoden om de kosten en de 
omvang van het medicijngebruik 
terug te dringen? Waarom niet 
voortgaan op de weg van minder en 
goedkopere preparaten? 

Waarom niet zoeken naar een 
verantwn<~>rde manier om het medicijn-
gebruik te verminderen. Waarom geen 
grondig onderzoek naar het prescriptie-
gedrag van artsen en de resultaten 
die zij daarmee bereiken? Dus welk 
soort medicijnen en hoeveel schrijven 
zij voor? Welke rol speelt de artsenbe-
zoeker in de voorl ichting van de arts? 
Welke resultaten leveren medicijnen 
op? Waarom niet stimuleren dat 
apothekers in een dienstverband 
treden? 

Waarom komt er geen prijsstop 
voor medicijnen; waarom geen rem 
op de toelating van medicijnen? Dat 
wil zeggen dat nieuwe preparaten 

uitsluitend worden toegelaten als zij 
aantoonbaar beter, anders of goedko-
per zijn dan de bestaande. Ik dien 
hierover een motie in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
eigen bijdrage geneesmiddelen; 

overwegende, dat invoering van 
eigen bijdragen bij de verstrekking 
van farmaceutische hulp aan zieken-
fondsverzekerden ongewenst is voor 
de medische hulpverlening; 

van oordeel, dat onvoldoende gezocht 
is naar alternatieven, die niet ten 
koste gaan van de patiënt; 

nodigt de Regering uit, alternatieven 
te onderzoeken om kosten en omvang 
van het medicijnengebruik terug te 
dringen, zoals: 

een onderzoek naar het prescriptie-
gedrag van artsen en de resultaten 
die daarmee bereikt worden; 

een prijsmaatregel voor de farma-
ceutische industrie; 

een selectief toelatingsbeleid voor 
nieuwe medicijnen (zodat nieuwe 
preparaten alleen worden toegelaten 
als ze aantoonbaar beter of anders 
zijn dan bestaande middelen), 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 34(17 600-XVII). 

Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Al deze wegen zouden 
structureel zoden aan de dijk kunnen 
zetten en bovendien de patiënt ten 
goede komen. De huidige maatregel 
doet het ergste vermoeden. Moeten 
wij volgend jaar f5 per aflevering 
betalen? De patiënt mag niet het kind 
van de rekening worden. De CPN wijst 
deze maatregel dan ook af. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de tweede keer in 
korte ti jd komt het vraagstuk van 
de eigen-bijdrageregeling voor 
medicijnen aan de orde. Zoals 
bekend, vinden wij het doel, beperking 
van de uitgaven voor ziektekosten, 
loffelijk en noodzakelijk. Wij onder-
schrijven dat dan ook. De vraag die 
ons thans bezighoudt heeft betrekking 
op de deugdelijkheid van de maatregel. 
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Van Dis 

Om het in termen van de dokter te 
zeggen: is dit geneesmiddel valide 
om de groeiziekte van de gezondheids-
zorg mede te kunnen bestrijden? 

Wij stellen voorop dat ieder zelf 
verantwoordelijk is voor de zorg van 
zijn eigen lichaam en geest. Als het 
erom ging dat de eigen bijdrage 
prohibitief zou werken op het gebruik 
van noodzakelijke medicijnen, met 
alle schadelijke gevolgen daarvan, 
zou ons standpunt afwijzend zijn. Wij 
vermogen echter niet in te zien dat 
een eigen bijdrage van maximaal 
f125 per kalenderjaar, die uitwerking 
zal hebben. Gezien de hoogte van het 
bedrag, kan het overigens wel 
overmatig gebruik tegengaan. 

Vandaar dat de vraag toegespitst 
moet worden op de deugdelijkheid 
van uitvoering. Kan het doel wel 
worden bereikt? Werkt het voorstel 
niet indirect op de inkomensverdeling 
in, omdat bejaarden en chronisch 
zieken welhaast steeds het maximum 
moeten bijdragen? De eigen bijdrage 
wordt echter wel gekoppeld aan het 
gebruik van medicamenten. Mag men 
verwachten dat de inhouding per 
recept wel voldoende zal zijn om de 
besparing te bereiken? 

De aanvankelijke opzet van f 1,25 
per aflevering had niet het nadeel dat 
er dan wellicht onverantwoord grote 
hoeveelheden zouden kunnen worden 
verstrekt. Is de mogelijkheid van de 
prescriptie-overeenkomst wel een 
voldoende basis om dat te voorkomen? 
Hoe denkt de bewindsman de evaluatie 
na ongeveer een halfjaar te laten 
geschieden? Welke waarde moet 
worden gehecht aan de argumenten 
die de VNZ in haar laatste brief van 20 
december 1982 heeft gebruikt tegen 
de nieuwste versie van de regeling, 
die overigens toch weer een terugval 
is op de regeling zoals die door de 
vorige minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne was voorgesteld. 

In ieder geval verwachten wi j 
sluitende maatregelen om een vlucht 
in meer medicijngebruik te voorko-
men. Onze verwachtingen omtrent de 
realisatie van de maatregel, als op 
enigerlei manier de hoeveelheidseis 
wordt uitgesteld, zijn niet hoog. 
Daarom zouden wij het verstandiger 
hebben gevonden, vastte houden aan 
een bijdrage per aflevering. 

Nu de bewindsman een andere weg 
volgt, zal een prescriptie-overeenkomst 
tussen de betrokkenen niet achterwe-
ge kunnen blijven. Wat zijn, afgezien 
van de principiële bezwaren die alle 
partijen aanvoeren, toch de werkelijke 
bezwaren? Er kan toch goede voorlich-

ting worden gegeven? Mogen wij ons 
ook niet spiegelen aan wat in het 
buitenland reeds gebeurt? Daar is een 
eigen bijdrage heel gewoon! 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Welk buitenland bedoelt u? 

De heer Van Dis (SGP): België bij 
voorbeeld. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): In 
Engeland en Duitsland sluit men 
bejaarden daarvan uit. Zoudt u daar 
wel iets voor voelen? 

De heer Van Dis (SGP): Ik heb in ieder 
geval dit punt aan de orde gesteld 
zodat de Staatssecretaris hierop kan 
reageren. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
wi l graag van ü een antwoord horen. 

De heer Van Dis (SGP): Ik heb u toch 
een antwoord gegeven? 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
heeft reeds gewezen op de vraag of 
met deze maatregel uiteindelijk toch 
de minder draagkrachtigen relatief 
zwaarder worden belast. Om dit 
bezwaar wellicht wat te ontzenuwen 
zou ook een andere weg kunnen 
worden gevolgd om het eigen risico 
binnen de Ziekenfondswet gestalte te 
kunnen geven. Wij denken daarbij aan 
het min of meer bewuste risico dat 
velen op zich nemen - meestal op 
vrijwill ige basis - die aan actieve 
recreatie doen. 

Wij erkennen dat de huidige ziekte-
en ongevallenstatistieken geen 
vertaling in ziektekostenbedragen 
bevatten. Ook uit hoofde van het 
gebruik van medicijnen doorchronisch 
zieken en bejaarden bestaat geen 
inzicht. Wij vinden het van belang dat 
een meer functionele registratie van 
het totaal aan ziektekosten wordt 
opgezet. Dan zou kunnen blijken dat 
ook de groep van actieve recreanten 
een beduidend aandeel heeft in de 
totale kosten. 

Dan lijkt het ons meer gewettigd 
van deze groep, die niet noodzakelijk 
van de rechten, die de Ziekenfondswet 
geeft, gebruik maken, een extra 
bijdrage te vragen. Wij hopen dat de 
Staatssecretaris ons wil toezeggen dat 
hij deze suggestie in serieuze overwe-
ging wil nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Zien wi j het 
goed dat in het bijgevoegde besluit 
nog een leemte zit? Lid 2 voorziet 
namelijk niet in de omstandigheid dat 
in sommige gevallen het Ziekenfonds 
de bijdrage moet innen. Een reactie 
hierop is welkom! 

D 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De CDA-fractie heeft 
meermalen in deze Kamer meegedeeld 
geen groot voorstander te zijn van 
een eigen bijdrage voorgeneesmidde-
len. Wij hebben daarvoor onze 
argumenten gegeven in het debat 
over de begroting van volksgezond-
heid voor 1982. De CDA-fractie is er 
steeds in geslaagd om alternatieven 
te vinden om deze maatregel niet te 
hoeven invoeren. Ik denk hierbij aan 
de motie-Lansink over de Regeling en 
Klapper en aan het debat op 26 
januari van dit jaarwaarin deCDA-frac-
tie het pharmacotherapeutisch 
kompas, dat een beperking van de 
voorgeschreven medicijnen inhield, 
accepteerde. 

De noodzakelijke beperking van de 
kosten voor de volksgezondheid 
noopt ons evenwel ons ook nu weer 
ernstig te buigen over de invoering 
van een eigen bijdrage die een 
beperking van de volksgezondheids-
kosten met zich meebrengt van netto 
f175 min. Men kan van mening 
verschillen over de vraag of perceptie-
kosten van f30 min. toch niet erg 
hoog zijn. 

Zoals reeds in de Miljoenennota 
was aangekondigd en daarna in het 
regeerakkoord is vastgelegd, staan wi j 
thans voor de invoering van deze 
maatregel. Ik wil nogmaals duidelijk 
zeggen dat de CDA-fractie geen 
mogelijkheden heeft kunnen vinden 
om te ontkomen aan deze maatregel. 
Zoals ik in het debat van 21 oktober 
1982 reeds heb gezegd, hebben wij 
ernstig gezocht naar alternatieven. Ik 
moet nu helaas zeggen dat wij 
dergelijke alternatieven nog niet 
hebben gevonden. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): In 
het door u bedoelde begrotingsdebat 
zijn naast het kompas en het alternatief 
van D'66 andere alternatieven ge-
noemd. Zijn die inmiddels door de 
CDA-fractie onderzocht? 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Jazeker. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Mag 
ik daar dan iets van horen, want ik 
heb daar tot nu toe nog niets van 
gezien! Ik heb trouwens ook niets van 
de Regering gezien wat dit betreft. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Wij 
hebben ons eigen apparaat om na te 
gaan hoe en in welke mate wij 
bepaalde regelingen kunnen invoeren 
en wat deze zullen opbrengen. Bij een 
aantal regelingen hebben wij een 
prijskaartje gevonden dat niet opweegt 
tegen f175 mil joen. Mevrouw Muller 
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Cornelissen 

heeft een aantal alternatieven ge-
noemd, zoals de centrale inkoop van 
medicijnen en degressieve tarieven. Ik 
wil wel eens weten wat deze opbren-
gen, nog afgezien van de animo 
hiervoor en de principiële uitgangs-
punten ervan. Als wi j met alternatieven 
komen in plaats van die f 175 miljoen, 
dan moeten die ook f175 miljoen 
opbrengen. Wij hebben geen alterna-
tieven gevonden die dit bedrag 
opbrachten. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
denk dat de heer Lansink op weg is 
om mevrouw Cornelissen aan te 
geven welke bedragen daarbij horen. 
In het debat, waarop zij zojuist wees, 
was één van de mensen die dit 
namens de CDA-fractie naar voren 
heeft gebracht, de heer Lansink. Hij 
heeft over f35 miljoen gesproken bij 
de restinkomens, het versneld 
afbouwen. Mevrouw Cornelissen 
vraagt zich af of centrale inkoop 
geoorloofd is of niet. De vraag is dus 
of dit onderzocht is en of niet alleen 
gekeken is wat dit oplevert, maar ook 
of zij het wi l . 

De heer Lansink heeft een aantal 
bedragen genoemd voor 1982. Bij 
elkaar opgeteld kwamen zij heel dik 
op de f 175 miljoen uit. Mijn verwijt is 
met name aan de CDA-fractie dat zij 
ondanks de alternatieven, waarvan 
een deel is gebruikt, in een regeerak-
koord accepteert dat opnieuw met 
deze maatregel wordt gedreigd. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Ik heb 
mevrouw Muller nog niet horen 
zeggen welk prijskaartje zij hangt bij 
de alternatieven die zij genoemd 
heeft. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ook 
Minister Gardeniers heeft van het 
verplicht invoeren van het Kompas 
gezegd 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Dat is 
vorig jaar gebeurd. Het gaat nu om 
alternatieven voor f 175 miljoen. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Het 
prijskaartje daaraan hebben wi j 
geschat op meer dan f 100 miljoen, 
samen met de heer Lansink en samen 
met Minister Gardeniers. Overigens 
schreef de WBS dat dit minstens 
tussen de 100 en de 300 miljoen lag. 
Wij zijn echter laag gaan zitten en wi j 
hebben geroepen: f 100 miljoen. 

Wij zijn op f35 miljoen uitgekomen 
voor de restinkomens. Wat het 
prijskaartje van de centrale inkoop is, 
weet ik niet. De degressieve tarieven 
komen op tientallen miljoenen. Bij het 
aanpakken van de honorering kunnen 

wi j ook een heleboel doen. Het 
prijskaartje van f200 miljoen - me-
vrouw Cornelissen praat ineens over 
f 175 miljoen - is te halen, maar de 
politieke wi l moet aanwezig zijn. Wij 
hebben nu een deel van de alternatie-
ven gebruikt, maar opnieuw wordt die 
maatregel aangedragen. Zo kunnen wi j 
prijskaartjes blijven leveren. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Wij zijn 
er ook een beetje voor om te blijven 
leveren. Ik heb een beetje de indruk 
dat mevrouw Muller twijfelt aan mijn 
oprechtheid of de CDA-fractie wel 
gezocht heeft naar alternatieven. Ik 
heb gezegd dat wij geen grote 
voorstander zijn van een eigen 
bijdrage. Ik zie dat zelf als een 'under-
statement'. Hiervoor kennen wi j de 
verschillende opvattingen in de fractie 
voldoende. Als ik zeg hoe wi j over 
deze maatregel denken, kan mevrouw 
Muller zien hoe oprecht wi j zoeken 
naar andere alternatieven voor deze 
eigen-bijdrageregeling. 

De heer Lansink heeft overigens in 
hetzelfde debat op 26 januari 1982 
drie voordelen genoemd met betrek-
king tot de invoering van een eigen 
bijdrage, namelijk de eigen verant-
woordeli jkheid, de verschuiving van 
een beperkt deel van de kosten van de 
collectieve sector naar de particuliere 
sector en een vermindering van de 
kosten in totaliteit. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Dat 
is toch geen voordeel? 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Een 
ander voordeel is het feit dat men 
meer kostenbewust wordt in de 
gezondheidszorg. Ik kom hierop nog 
terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Op 10 
december kregen wij een brief van de 
Staatssecretaris, waarin hij afweek 
van het unanieme advies van de 
commissie eigen bijdrage van de 
Ziekenfondsraad om een bijdrage te 
vragen van f2,50 voor een recept. De 
Staatssecretaris vermeldde in zijn 
toelichting op het ontwerp-besluit een 
aantal argumenten, waardoor hij koos 
voor een bijdrage van f 1,25 per 
afleveringseenheid. 

Twijfel over de vraag wat een 
afleveringseenheid was, werd voorko-
men doordat in een zeergedetailleerde 
lijst in het eerste lid van artikel 1 werd 
aangegeven wat hieronder mocht 
worden verstaan. Mijn fractie zag wel 
mogelijkheden in de afleveringseen-
heid, omdat daardoor de verzekerde 
zich meer bewust wordt van de aan 
hem voorgeschreven geneesmidde-
len, doch ook in zekere zin - anders 
dan in de huidige situatie - belang 

heeft bij een medisch en economisch 
verantwoord voorschrijven ten 
aanzien van het aantal en de hoeveel-
heid geneesmiddelen. 

De fractie van het CDA besefte 
terdege dat de verzekerden thans nog 
niet vertrouwd zijn met deze inspraak 
of, anders gezegd, met deze medebe-
trokkenheid in het voorschrijfpatroon. 
Zij wil deze graag bevorderen, mede 
door een goede voorlichting die de 
Staatssecretaris ook in de toelichting 
op dit conceptbesluit heeft aangekon-
digd. 

De Staatssecretaris stuurde ons per 
17 december j l . echter een nieuwe 
brief. Daarin gaf hij aan dat hij nu toch 
het unanieme advies van de Commis-
sie eigen bijdrage van de Ziekenfonds 
raad wilde volgen en f2,50 per recept 
als bijdrage vroeg. Tussen 10 en 17 
december j l . bereikten ons brieven 
van de LHV en de KNMP. Zij waren 
ernstig verstoord over het afwijken 
van de Staatssecretaris van het 
unanieme advies van de Commissie 
eigen bijdrage van de Ziekenfonds-
raad. 

De LHV deelde zelfs mee niet mee 
te wil len werken aan de uitvoerings-
maatregelen. De Staatssecretaris ging 
met alle betrokkenen rond de tafel 
zitten vorige week. Het getuigt van 
werkelijkheidszin van deze Staatsse-
cretaris dat hij door de maatregel te 
wijzigen, verzekerd was van de 
medewerking van de LHV en de 
KNMP en daardoor het beoogde 
bedrag van f 175 miljoen inderdaad 
kan besparen. 

De VNZ, die in het algemeen geen 
voorstander is van de invoering van 
een eigen bijdrage bij de geneesmid-
delenverstrekking aan de verzekerden 
- evenals de fractie van het CDA - is 
begrijpelijk allerminst gelukkig met de 
wijziging van het standpunt van de 
Staatssecretaris. Zij vrezen namelijk 
dat de consumptie van geneesmidde-
len zal toenemen door de druk van de 
verzekerden op het prescriptiegedrag 
van de artsen. 

Wij delen de mening van de VNZ, 
mede gezien de ervaring in het 
buitenland. Wil de Staatssecretaris 
bevorderen dat de huidige prescriptie-
regeling die per 1 januari 1983 afloopt 
ook nu door de huisartsen wordt 
aangehouden? Wij nemen aan, nu de 
Staatssecretaris is tegemoetgekomen 
aan de huisartsen, dat de huisartsen 
ook de Staatssecretaris tegemoet 
willen komen. 

Naast de zorg over de toename van 
het gebruik van geneesmiddelen, 
maakt onze fractie zich zorgen over 
het cumuleren aspect dat zich kan 
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voordoen bij bejaarden, chronisch 
zieken en gehandicapten. Geldt het 
plafond van f 125 per kalenderjaar ook 
voor andere eigen bijdragen voor 
ziekenfondsverstrekkingen of geldt dit 
plafond alleen voor geneesmiddelen? 

Voorgaande sprekers hebben ook 
vragen gesteld over de verstrekking 
aan verslaafden. Juist deze categorie-
en hebben daarnaast nog andere 
kosten verband houdende met hun 
leeftijd of handicap. Er zijn landen 
waar de eigen bijdrage voor bepaalde 
categorieën is uitgesloten; ik denk 
met name aan bejaarden. 

Kan de Staatssecretaris in de 
evaluatie die hij heeft toegezegd, 
laten opnemen hoeveel het zou 
kosten wanneer bepaalde categorieën 
bejaarden, chronisch zieken en 
gehandicapten van de eigen bijdrage-
regeling worden uitgesloten? De 
fractie van het CDA dringt erop aan, 
de invoering van deze regeling 
kritisch te volgen. 

Zij zal dit zelf ook doen, opdat wij in 
het najaar opnieuw een discussie 
hierover zullen kunnen voeren. 
Daarnaast vragen wi j aan de Staatsse-
cretaris hoe hij denkt over de eigen 
bijdrage voor geneesmiddelen bij een 
poliklinische behandeling. Hoe denkt 
de Staatssecretaris over het invoeren 
van een kleinverpakking, zoals dit vele 
jaren door Nefarma is bepleit en dat 
f60 miljoen zou opbrengen? Wij 
hebben destijds aan staatssecretaris 
Veder-Smit gevraagd te bevorderen 
dat de prijs op de geneesmiddelen 
wordt vermeld. Hoe denkt deze 
Staatssecretaris hierover? 

De fractie van het CDA zal zich, zij 
het node, neerleggen bij het voorstel 
van de Staatssecretaris, maar zij 
onderstreept het voorlopige karakter 
van deze maatregel. Wij behouden 
ons het recht voor om, in afwachting 
van een eventuele stelselwijziging en 
in afwachting van de evaluatie aan 
het eind van 1983, ons uit te spreken 
over de vraag of deze regeling moet 
worden ingetrokken, gecontinueerd of 
bijgesteld. 

De vergadering wordt van 17.27 uur 
tot 19.00 uur geschorst. 

D 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! De eigen 
bijdrage en eigen risico lokken immer 
discussies uit tussen de voor- en 
tegenstanders. Die onderwerpen zijn 
in kwantitatief opzicht ook uitermate 
moeilijk, echter niet onmogeli jk, te 
benaderen. In veel gevallen geven die 
ook tot emotionele reacties aanleiding. 

Terwijl ik dit uitspreek, wil ik geen 
negatieve intonatie in mijn stem 
leggen. 

Dit is terecht, omdat een eigen 
risico altijd inhoudt, dat er een vrij 
directe relatie wordt gelegd tussen de 
consumptie van een artikel en de 
feitelijke prijs die onmiddelli jk moet 
worden afgerekend. Als dit een 
verandering betekent van een gedrags-
lijn die tot vóór het invoeren van een 
dergelijke maatregel is gevolgd, zijn 
de gevolgen voor de portemonnee 
van degene op wie de maatregel 
gericht is duidelijk te herkennen. 

Dit geldt in het bijzonder op het 
terrein van de ziektekosten. Vandaag 
is hierover ook uitvoerig gesproken. 
De discussie over de voor- en nadelen 
van een eigen risico is niet zo uitzon-
derlijk als die wel lijkt. 

De heer Dees heeft, bedoeld als 
informatie aan mijn adres, waarvan ik 
mij overigens niet bewust was, 
duidelijk gemaakt dat het gaat om een 
discussie van meer dan honderd jaar. 
Ik heb ervan afgezien om via indexatie 
te berekenen, of overneming van dat 
systeem alsnog wellicht toch niet 
voordeliger zal zijn voor het Koninkrijk 
der Nederlanden dan de maatregel 
die thans voor ons ligt. Dat zal mij niet 
verbazen, gezien de lange tijd geleden. 

Deze discussie is gebruikelijk in 
ziekenfondskring en in die van de 
ziektekostenverzekeraars. Ook in die 
kringen zijn er voor- en tegenstanders 
te vinden. Het is volstrekt duidelijk, 
dat zowel de voor- als de tegenstanders 
de neiging hebben om de effecten te 
overdrijven. Fervente voorstanders 
hechten aan de voordelen van het 
systeem die in de praktijk niet steeds 
te realiseren zijn. Fervente tegenstan-
ders menen dat er negatieve effecten 
zijn die in de praktijk kunnen meeval-
len. In de meeste gevallen is dat ook 
werkelijk zo. 

Juist inde kring waar ziekenfondsen, 
ziektekostenverzekeraars, particulieren 
en bovenbouwers naast elkaar 
werken, is het mogelijk om enig 
inzicht te krijgen in de effecten van 
een eigen risico. Ik herhaal, dat het 
enigszins moeilijk is om nauwkeurige 
kwantitatieve gegevens te verkrijgen. 
Uit ervaring weet ik, dat een eigen 
risico wel degelijk een dempende 
werking heeft op het verbruik. 
Daaraan ken ik effect toe, zij het geen 
overdreven effect. Uit eigen waarne-
ming staat dit voor mij vast. 

Wetenschappers in dit land hebben 
gepoogd om het effect aan te tonen. 
In een aantal gevallen is dit met 
succes gedaan. 

De school van Van Praag van de 
Rijksuniversiteit Leiden heeft zich 

daarin vergaand verdiept en is met 
een aantal publikaties op dit punt 
gekomen. Ik ben deze zomer in de 
Verenigde Staten nog tegen publika-
ties 'aangelopen' van de Rand 
Corporation - een onafhankelijk 
bureau, dat in elk geval niet onder de 
invloed van de overheid staat -
waaruit heel duidelijk naar voren 
kwam dat een eigen risico een 
dempende invloed op het verbruik 
heeft. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecre-
taris heeft het almaar over effecten, 
voor- en tegenstanders, wetenschap-
pers, enz. Kan de Staatssecretaris 
even uitleggen over welke effecten hij 
het heeft? Waarnaar is dat onderzoek 
gedaan waar voor- en tegenstanders 
het over hebben? De Kamer kent 
namelijk nogal wat effecten, zoals 
inkomenseffecten, gebruikseffecten 
en kostenbewustzijnseffecten. Welke 
effecten bedoelt de Staatssecretaris 
eigenlijk? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
bedoel de effecten op het verbruik. Ik 
bedoel niet specifiek de effecten op 
het verbruik van geneesmiddelen, 
maar op verstrekkingen van gezond-
heidsvoorzieningen. De geneesmidde-
len vormen overigens één groep van 
de verstrekkingen van gezondheids-
voorzieningen. 

Dit waren mijn inleidende opmerkin-
gen. Wanneer wij minder onder 
ti jdsdrang zitten en wanneer ik mij 
fatsoenlijker kan voorbereiden met 
een behoorlijke inleiding, is het 
wellicht een betere gelegenheid om 
hierop uitgebreid in te gaan. Ik kan 
dat dan beter doen dan in de anderhalf 
uur die ik nu ter beschikking heb. Ik 
zeg u overigens dank voor de tijd die 
u tot mijn beschikking hebt gesteld. 

Een andere invalshoek die ik zal 
kiezen, wordt gevormd door een 
verwijt dat mij onder anderen door 
mevrouw Muller is gemaakt. Ook 
mevrouw Beckers maakte mi j dat 
verwijt. Zij zei zelfs iets heel lelijks 
tegen mij. Zij zei: als de Staatssecreta-
ris het idee eenmaal heeft ingevoerd, 
dan .... 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): ... 
dan kan hij er nog wat meer aanverdie-
nen! 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
vond ik een heel lelijke opmerking, 
want daarin word ik als persoon ten 
tonele gevoerd. Dat vond ik niet zo 
leuk. 

Het verwijt was, dat het louter zou 
gaan om een financiële transactie. Ik 
kies liever een wat fundamenteler 
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uitgangspunt, want het gaat in feite 
om een ombuiging. De basis daarvoor 
ligt in het regeerakkoord. Ik kom 
daarop nog terug. De fundamentele 
overweging is, dat wordt beoogd een 
drietal effecten te bereiken. Die 
effecten waren in het betoog van 
mevrouw Cornelissen opgenomen, 
toen zij de heer Lansink citeerde. Ik 
herhaal deze effecten graag. 

In de eerste plaats gaat het om een 
poging, de eigen verantwoordeli jkheid 
van de verzekerde voor zijn ziektekos-
ten te vergroten. Ik begrijp de vraag of 
dat mogelijk is, daar de arts de 
voorschrijver is. De tweede invalshoek 
is de beperking in de collectieve 
lasten door de collectieve uitgaven te 
verminderen door een verhoging van 
de particuliere uitgaven. Ik heb deze 
week al voor de radio mogen zeggen 
dat het duidelijk is dat in toto de 
effecten macro-economisch gelijk 
blijven, maar dat het individu het nu 
duidelijker in zijn portemonnee voelt. 
De collectieve lasten dalen, terwij l de 
particuliere uitgaven in toto niet 
veranderen. 

De derde invalshoek is de vraag, of 
het effect heeft op het verbruik. Ik heb 
daarover zojuist al iets gezegd. Ik ben 
ervan overtuigd dat het inderdaad 
effect heeft op het verbruik. Dit waren 
de drie fundamentele uitgangspunten 
van waaruit de maatregel is genomen. 

Voordat ik inga op de gestelde 
vragen, schets ik eerst hoe het de 
afgelopen weken is gegaan, omdat uit 
enige perspublikaties ten minste een 
geur van wankelmoedigheid naar 
boven komt. Enkele afgevaardigden 
hebben gevraagd of eerst een dappere 
brief moest worden gezonden en dan 
binnen een week een andere brief 
eroverheen moest worden geschre-
ven. 

Ik vind in het regeerakkoord de 
opgave dat de eigen bijdrage voor 
geneesmiddelen overeenkomstig het 
voorstel in de Miljoenennota 1983 
wordt ingevoerd. Gesteld voor deze 
opgave, heeft mijn ministerie een 
regeling ontworpen waarin een 
kwantificering was opgenomen. In 
grote lijnen deel ik het oordeel van de 
VNZ dat het ontbreken van een 
kwantificeringsregeling ten minste het 
risico in zich houdt dat het prescriptie-
gedrag van de arts wordt beïnvloed, 
zodat een stijging van het verbruik 
optreedt. Om deze reden hebben wij 
in de eerste regeling, waarin een 
eigen bijdrage van f 1,25 per verstrek-
king is voorgesteld, een kwantificering 
opgenomen. 
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Wij waren ons ervan bewust dat wij 
hiermee afweken van het unanieme 
advies van de Ziekenfondsraad. Hoe 
hoog ik deze ook acht, ik meen dat de 
Regering niet alleen een eigen 
verantwoordelijkheid heeft, maar ook 
eigen inzicht mag hebben. 

De reacties uit het veld waren 
verschillend. De VNZ, die haar 
mening in de regeling bevestigd zag, 
was uiteraard lovend. De overige 
organisaties, die de kwantificeringsre-
geling reeds in de discussies in de 
Commissie Eigen Bijdragen hadden 
afgewezen, waren uitermate kritisch 
in hun oordeel. Ik laat opmerkingen 
zoals 'puinhoop', die vandaag zijn 
geciteerd, voor wat zij zijn. In ieder 
geval waren de reacties uitermate 
kritisch. 

Geconfronteerd met deze kritiek, 
stond ik voor de vraag of ik mijn zin 
zou doordrijven door een kwantifice-
ringsregeling op te nemen, dan wel 
alsnog zou terugkeren tot het unanie-
me advies van de commissie van de 
Ziekenfondsraad. Eén ding was zeker, 
te weten dat de uitvoering door de 
commissie was verschoven naar de 
apothekers en de apotheekhoudende 
huisartsen en dat de ziekenfondsen 
onder geen voorwaarde ervoor in 
aanmerking wilden komen. De 
ziekenfondsen wilden niet het innen 
van de eigen bijdragen voor hun 
rekening nemen en meenden dat dit 
moest gebeuren door de apothekers 
en apotheekhoudende huisartsen. 

Afgevaardigden kunnen er anders 
over denken dan ik, maar in elk geval 
denkt mevrouw Cornelissen in 
dezelfde richting als ik. Volgens mij 
getuigt het van gezond verstand dat, 
als iets wordt opgedragen aan een 
uitvoeringsorgaan, in dit geval een 
apotheker of apotheekhoudende 
huisarts, ten minste naar zijn mening 
moet worden gevraagd. 

De apothekers zonden mij een brief, 
maar hebben met het verzenden 
ervan te lang gewacht, helaas. De 
brief arriveerde op mijn ministerie op 
de dag voordat ik de eerste regeling 
aan de Kamer toezond, zodat het mij 
niet meer mogelijk was, met die 
reactie rekening te houden. Ik had de 
Kamer immers beloofd, mijn brief 
verleden week vrijdag bij de Kamer te 
deponeren en ik wilde mi j aan deze 
belofte houden. 

Niet alleen de apothekers reageer-
den. Ook de Ziekenfondsraad, althans 
in de persoon van de secretaris van 
de commissie, zond mij ongevraagd 
bijna een uittreksel van het oorspron-
kelijke advies, waarin kritische 
opmerkingen waren vervat die 
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verdacht dicht in de buurt kwamen 
van die, gemaakt door de apothekers. 

Dat kan een coïncidentie zijn. In elk 
geval was het voor mij een gegeven 
dat een formeel adviesorgaan als de 
Ziekenfondsraad mij zo'n gefundeerde 
kritiek op korte termijn deed toekomen. 

Ik heb toen contact opgenomen met 
alle betrokkenen. Ik heb lang gespro-
ken met de apothekers en ik heb 
eveneens lang gesproken met de 
Landelijke Huisartsenvereniging, die 
mij kenbaar had gemaakt dat zij 
vrijwel onoverkomenlijke bezwaren 
had. Voorts heb ik met de ziekenfond-
sen gesproken. De ziekenfondsen 
waren erg ongelukkig - daaraan 
bestaat geen twij fel; zij hebben dit 
ook aan deze Kamer laten weten -
met mijn voornemen de regeling 
eventueel te wijzigen. 

De apothekers en de LHV zagen er 
reden in - de een enthousiaster dan 
de ander - om, indien ik wilde 
overwegen met hun bezwaren 
rekening te houden, medewerking 
aan de uitvoering van de regeling te 
verlenen. Ook ik vind het een uitermate 
belangrijke zaak dat, indien er een zo 
insnijdende nieuwe activiteit moet 
komen, men ten minste moet kunnen 
rekenen op een redelijke medewerking 
van diegenen die deze activiteit 
moeten ontplooien. Dit is de grondre-
den waarom ik alsnog heb gekozen 
voor het systeem, zoals dit in grote 
lijnen was opgenomen in het eerdere, 
unanieme advies van de Ziekenfonds-
raad. 

Een radioverslaggever vroeg, of ik 
niet door de knieën was gegaan. 
Welnu, ik heb deze keuze niet voet-
stoots gedaan. Ik heb met beide 
groeperingen afgesproken dat zij dan 
wèl hun medewerking moesten 
verlenen aan de uitvoering. Voorts 
heb ik gezegd - men vindt dit ook 
terug in mijn brief - dat ik mij het 
recht voorbehoud om op betrekkelijk 
korte termijn tot een evaluatie te 
komen. We hebben zelfs besproken 
hoe dit zou moeten geschieden. We 
hebben afgesproken dat dit niet zou 
kunnen door op LISZ-gegevens te 
wachten, die pas na 15 maanden of 
anderhalf jaar ter beschikking komen 
(zes maanden na afloop van het 
kalenderjaar). 

Afgesproken is om een steekproefs-
gewijs onderzoek te doen naar de 
effecten van deze regeling op het 
prescriptiegedrag van artsen. Ik wil er 
namelijk geen enkel misverstand over 
laten bestaan dat ik, ook nadat ik ben 
overgegaan tot een systeem dat naar 
de mening van degenen die het 
moeten uitvoeren eenvoudiger zou 
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zijn uit te voeren dan mijn systeem (zij 
vonden dit systeem zeer gecompli-
ceerd), toch het gevoel van lichte 
onrust over het prescriptiegedrag van 
artsen heb behouden. Dit gevoel van 
onrust was overigens niet alleen door 
de ziekenfondsorganisaties geuit, 
maar ook door de LHV zelf, in een 
eerdere brief. 

In de bespreking met de LHV heb ik 
het voorgaande uitvoerig besproken. 
Als men met medische beroepsbeoe-
fenaren praat, moet men toch enig 
vertrouwen hebben in hetgeen men 
tegen elkaar zegt. Welnu, ik heb dit 
vertrouwen. 

Er werd mij door de leden van het 
dagelijks bestuur van deze organisatie 
verzekerd dat ik enig vertrouwen 
diende te hebben in de zelfstandigheid 
van het prescriptiegedrag van de arts. 
Zij wezen erop dat het natuurlijk 
denkbaar was dat er druk op de artsen 
zou worden uitgeoefend, maar 
vonden dat het toch werkelijk te ver 
ging als daaruit zou worden afgeleid 
dat de artsen zich ook in groten getale 
daardoor zouden laten leiden. 

Mijn zienswijze is, dat zij degenen 
zijn die het moeten uitvoeren en ik 
heb hun 'the benefit of the doubt' 
gegeven. Zoals ik heb gezegd, stel ik 
mij voor om op redelijk korte termijn 
te trachten het effect te meten van 
datgene wat ik mij heb voorgenomen, 
inclusief hun reacties daarop. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): De 
Staatssecretaris heeft net drie effecten 
op een rijtje gezet. De eerste daarvan 
was de eigen verantwoordelijkheid. 
Hij legt nu prima uit waar die verant-
woordelijkheid ligt. 

De heer Dees (VVD): Dat was al weer 
een kwartier geleden. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
spreek nu even tegen de Staatssecre-
taris, mijnheer Dees! 

Het eerste effect is de eigen verant-
woordelijkheid van de patiënt. Nu 
gaat de Staatssecretaris omstandig 
uitleggen dat na het uitvoerige 
contact met de LHV en het vertrouwen 
in hun woorden, zij die verantwoorde-
lijkheid aan kunnen zonder een 
prescriptieregeling en zonder een 
kwantificeringsregeling. Waar ligt nu 
de verantwoordelijkheid? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
is een goede vraag. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
verwacht wel een goed antwoord. Dat 
de vraag goed was, wist ik wel. 

Staatssecretaris Van der Reijden: U 
krijgt ook een antwoord. 

Het is een goede vraag en ik 
verwacht van mevrouw Muller ook 
niet anders. In eerste aanleg ging het 
mij om het beginsel van de eigen 
verantwoordelijkheid in het algemeen. 
Uit waarneming, uit ervaringscijfers 
en uit statistische gegevens blijkt dat 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
verzekerde direct of indirect merkbaar 
is. Het is moeilijk kwantitatief vast te 
leggen waar die verantwoordelijkheid 
begint en waar ze eindigt en door 
welke motieven ze gevoed wordt. 

Er is namelijk nog het indirecte 
effect. Zonder dat ik ook maar enigszins 
wil twijfelen aan de zelfstandigheid 
van de arts bij het voorschrijven van 
bepaalde geneesmiddelen, staat het 
onomstotelijk vast dat de medische 
professie tegelijk rekening houdt met 
de wijze van verzekering, tegelijk 
rekening houdt met de vraag of er een 
volledige vergoeding dan wel een 
deelvergoeding voor de patiënt 
tegenover de gemaakte kosten staat. 

Voor mij staat vast dat de eigen 
verantwoordelijkheid wel degelijk 
indirect in dit geval een rol speelt. 
Natuurlijk gaat het niet zo dat de 
patiënt zegt: Dokter, geef mij maar 8 
pillen in plaats van 10, want 8 pillen 
smaken mij toch beter. 

De heer Mik (D'66): Nu gaat het mij 
toch duizelen. U zegt, dat de patiënt 
een eigen verantwoordelijkheid heeft 
en dit manifesteert zich in het medi-
cijngebruik. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
is niet juist. Citeren moet wel goed 
gebeuren. Ik heb gezegd dat de eigen 
verantwoordelijkheid allereerst in het 
algemeen moet worden beschouwd. 
Ik heb gesproken over de drie effecten 
die worden beoogd met het invoeren 
van een eigen verantwoordelijkheid. 
Vervolgens zijn wij nu toegekomen 
aan het geneesmiddelenverbruik en 
het eigen risico. 

De heer Mik (D'66): Maar als u meent, 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
patiënt te kunnen stimuleren door 
zo'n maatregel en vervolgens vertelt 
dat de artsen een prescriptiegedrag 
hebben dat daarvoor een barrière 
vormt, dan sluit het een het ander uit. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
meen dat dit niet het geval is. 

De heer Mik (D'66): Dat kan ik niet 
volgen het lijkt wel bijna wiskunde, zo 
helder is het. 

De heer Van Dis (SGP): In dit geval 
wi l ik de Staatssecretaris bijvallen. 
Zelf ben ik niet in een verzekering en 
als ik medicijnen voorgeschreven 
krijg, zijn dat inderdaad niet de meest 
dure medicijnen. 

De heer Mik (D'66): Daar ging het niet 
om. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Nog één keer. 
Ik heb gezegd dat het argument om 
deze maatregel te nemen in het 
financieel-economische vlak ligt. Het 
staat trouwens ook in de brief van de 
Staatssecretaris. De Staatssecretaris 
zegt echter dat er drie invalshoeken 
voor deze maatregel zijn. De eerste is 
het vergroten van de eigen verant-
woordelijkheid van de patiënt. De 
Staatssecretaris legt dan uit hoe het 
gaat tussen patiënt en arts. Vervolgens 
houdt hij een betoog waarin hij prima 
uitlegt waar de echte verantwoordelijk-
heid ligt, namelijk bij de arts. Daarmee 
ben ik het eens. Als deze zegt dat de 
patiënt een bepaald soort pillen nodig 
heeft, is het niet mogelijk dat de 
patiënt zegt: geef er vandaag maar 
acht. Dat gelooft de Staatssecretaris 
toch niet! Waar blijft dan het argument 
van het vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid door het 
moeten betalen van de eigen bijdrage? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
heb gezegd, dat de wijze van verzeke-
ring, het ziekenfondssysteem in 
natura en het ziektekostensysteem 
met een nominale premie, van 
invloed is op het verbruik van gezond-
heidsvoorzieningen. Dat staat onom-
stotelijk vast. 

Ik deel de mening van mevrouw 
Muller, dat het gebruik van gezond-
heidsvoorzieningen een zaak is die 
begint bij de huisarts. Dat laat onverlet 
- in de praktijk gebeurt het ook - dat 
de patiënt kan wijzen op de manier 
waarop hij verzekerd is. Daarin ligt 
niets schandelijks. 

Hij vraagt de dokter bij de behande-
ling rekening te houden met de wijze 
waarop hij verzekerd is. Hij kan de 
dokter vragen rekening te houden met 
het feit dat hij een eigen risico heeft. 
Dat hoeft hij niet. Ik heb betoogd, dat 
in de praktijk blijkt dat de medische 
professie in haar medisch handelen 
onmiddelli jk rekening houdt met de 
wijze waarop de patiënt is verzekerd. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Dit bevestigt 
de noodzaak van onderzoek naar het 
prescriptiegedrag van de huisarts. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Daarop kom ik zo dadelijk graag 
terug. Over het prescriptiegedrag 
hebben wij uitvoerig gediscussieerd 
met de LHV. 

De Voorzitter: Ik zie de heer Dees op 
het punt staan te interrumperen. Ik 
dring aan op enige spoed, aan beide 
kanten. 
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De heer Dees (VVD): De Staatssecre-
taris stelde, dat de eigen bijdragerege-
ling binnen een halfjaar moet worden 
geëvalueerd in verband met het 
prescriptiegedrag. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
heb gezegd: in de zomer. 

De heer Dees (VVD): Er gaat echter 
een vraag aan vooraf. Het prescriptie-
gedrag was ingeperkt door de 
prescriptieregeling, de bestaande 
overeenkomst tussen ziekenfondsen, 
artsen en apothekers om niet meer 
dan een maand voor te schrijven, met 
de mogelijkheid een enkele maal te 
herhalen. Ik vraag mij af, of de 
evaluatie van de eigen-bijdragerege-
ling niet moet plaatsvinden voor 
wordt gesproken over verlenging van 
de overeenkomst. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
heb er bij partijen op aangedrongen 
de overeenkomst te verlengen. Daarop 
werd verschillend gereageerd. Ik heb 
een concessie gedaan aan de zieken-
fondsen en niet aan de apothekers. De 
apothekers hadden gevraagd om 
uitstel tot 1 april. Ik heb hen echter 
niet gevolgd. Ik heb ingestemd met 
een invoeringsdatum per 1 februari. 
Wellicht de belangrijkste overweging 
daarbij was, dat ik t i jd voor overleg 
wilde hebben. 

Ik heb die wijziging namelijk 
ingevoerd, nadat ik die brief van de 
KNMP had gekregen. Ik heb precies 
de termijn aangehouden van de LHV. 
De regeling die tussen partijen moet 
worden gemaakt vergt enige t i jd. Om 
die reden heb ik de zaak uitgesteld tot 
1 februari. 

Het enthousiasme was nogal 
verschillend. De KNMP en de VNZ 
hebben hun bereidheid geuit om een 
overeenkomst op te stellen. De LHV 
heeft een reserve. De LHV is niet 
geweldig dol op een discussie over de 
prescriptie. Toch heb ik hen erg 
duidelijk gemaakt dat de vraag of ik 
met hen een discussie kan hebben 
over deze zaak, of respectievelijk tot 
een overeenkomst kan komen een 
factor zal zijn die ik zwaar zal laten 
wegen indien wi j in de zomer erover 
zullen praten of er nu wel of niet een 
hoeveelheidsbepaling in de regeling 
moet worden opgenomen. Ik acht de 
prescriptiergeling erg belangrijk. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Was 
het, toen de Staatssecretaris de LHV 
tegemoet kwam door zelfs de gehele 
regeling te wijzigen, niet begrijpelijk 
dat de LHV ook hem tegemoet kwam 
op het punt van de handhaving van 
de prescriptieregeling? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
zou voor de hand hebben gelegen. Ik 
heb echter de indruk dat hun afschuw 
voor mijn voornemen zo groot was 
dat zij niet in een keer tot een dergelijke 
tegemoetkoming wilden komen. 

Mevrouw Cornelissen (CDA): Heeft de 
Staatssecretaris geen andere mogelijk-
heden om dat alsnog door te voeren? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
geloof dat ik nee moet zeggen. 

Mevrouw Muller heeft gevraagd 
hoe die 200 miljoen is opgebouwd. Ik 
rnoge haar verwijzen naar de brief 
van de Ziekenfondsraad van 29 juni 
1982. Als ik goed geïnformeerd ben 
heeft de Kamer deze brief ontvangen. 

Onder punt 6 van de brief staat dat 
de ter beschikking staande informatie 
duidelijk maakt dat het gemiddeld 
aantal afleveringen twee is, waardoor 
het aantal voorschriften uitkomt op 80 
mil joen. Die 80 miljoen vormen het 
kerngegeven. Dat moeten wi j verme-
nigvuldigen met tweeëneenhalve 
gulden. Het spijt mi j , maar zo simpel 
is die berekening van 200 mil joen. Die 
berekening is overigens niet van mij, 
maar van de ziekenfondsraad. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Die 
rekensom is erg simpel. Het gaat 
echter om de hardheidsclausule van 
125 gulden, waartegen wij het meeste 
bezwaar hebben. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
komt straks nog. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ons 
grootste bezwaar is het aantal 
chronisch ... 

De Voorzitter: Mevrouw Muller, dat 
komt straks. Laten wij nu toch de tijd 
in de gaten houden! 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Als 
je 200 min. wi l t bezuinigen, moet je 
weten hoeveel mensen gebruik 
maken van die hardheidsclausule van 
125 gulden en hoeveel niet. Dat komt 
niet straks, dat komt nu. 

De Voorzitter: Dat bepaalt de Staats-
secretaris. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
kwam dus uit op 200 min.. De percep-
tiekosten bedragen, volgens punt 3 
van diezelfde brief, 30 miljoen. 

Over die hardheidsclausule van 125 
gulden staat in diezelfde brief onder 
punt 2 vermeld dat bij een bijdrage 
van f2,50 per voorgeschreven 
geneesmiddel met een maximum van 
f 125 per verzekerde en zijn medever-
zekerden gerekend moet worden. 
Onder punt 4 staat dat de Raad het 
niet waarschijnlijk acht dat een 

verzekerde zonder of met een mede-
verzekerde het maximaal aantal van 
50 voorschriften zal overschrijden. 

Wellicht zal een verzekerde met 
twee of meer medeverzekerden, 
waarvan een of twee personen ernstig 
c.q. chronisch ziek zijn, wel het 
maximum aan eigen bijdrage betalen. 
In zijn totaliteit verwacht de Raad dat 
slechts een gering aantal verzekerden 
van de hardheidsclausule gebruik 
zullen maken. Op de vraag of ik weet 
om hoeveel het gaat, moet ik met neen 
antwoorden. Ik weet niet meer dan de 
Ziekenfondsraad. 

Er is gevraagd hoe hard die bedragen 
van f 30 min. en f200 min. zijn. Het 
bedrag van f 30 min., dat de Zieken-
fondsraad indertijd heeft berekend, 
zal waarschijnlijk iets te hoog zijn. 
Toen werd nog niet gewerkt met het 
idee van een stempelkaart. Er werd 
toen nog gedacht aan het systeem 
van kwitanties, een systeem, dat 
ti jdrovender is dan dat met de 
stempelkaart. Het bedrag van f 200 
min. is wellicht iets te hoog. De 
effecten zullen tegen elkaar wegvallen. 
De opbrengsten zullen in de buurt van 
de geschatte bedragen komen. 

Mevrouw Muller heeft gevraagd, 
waarom een kalenderjaar wordt 
aangehouden en niet de termijn van 
12 maanden. In de praktijk kan het 
vaststellen van de periode problemen 
met zich brengen. Elke verzekerde kan 
voor zich zelf de periode bepalen en 
voortdurend opnieuw bepalen. Voor 
chronisch zieken en bejaarden maakt 
het niets uit. Ook hier is weer 
een keuze gemaakt; er zijn voor- en 
nadelen aan verbonden. Als aanvullen-
de redenen kunnen nog worden 
genoemd, dat deze periode ook 
gebruikelijk is bij de particuliere 
ziektekostenverzekeraars.De inschrij-
ving van de verzekerden geschiedt 
per kalenderjaar. 

De vraag is gesteld, of geen twee 
soorten van bejaarden ontstaan. Dat 
is inderdaad het geval. Ik moet nu een 
vrij ingewikkeld verhaal houden. Er 
bestaat inderdaad verschil tussen de 
zelfstandig levende bejaarden en de 
bejaarden, die wonen in een bejaar-
dentehuis enerzijds en de bejaarden, 
die in een verpleeginrichting wonen 
anderzijds, en wel onder het regime 
van de AWBZ.Op grond van het 
Verstrekkingenbesluit AWBZ is het 
niet mogelijk om de regeling ook op 
deze groep bejaarden van toepassing 
te verklaren. Ik kan het verhaal wel 
helemaal voorlezen, maar ik zal dat 
niet doen. Desgevraagd, wil ik dat wel 
in een bilateraal gesprek doen. 
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Bovendien zou het een oneigenlijke, 
ja zelfs een onbillijke toepassing zijn, 
omdat de bejaarden in een verpleeg-
inrichting reeds een eigen risico 
hebben. 

Mevrouw Muller heeft nog over die 
andere maatregelen gesproken. Ik 
verwijs de geachte afgevaardigde 
naar de brief van 11 juni, waarin een 
achttal andere maatregelen is opge-
somd. Ik noem: verplichtstelling van 
een farmaco-therapeutisch kompas, 
de sectorbeschikking, prijzen genees-
middeien, het op grotere schaal 
handhaven van de apotheekhoudende 
huisartsen - dit heeft mijn voorgang-
ster mevrouw Gardeniers al doorge-
voerd - en het Wetsontwerp Wijziging 
Wet op de geneesmiddelen-voorziening 
inzake vestiging apotheek- en positie-
apotheekhoudende huisartsen. Dit 
laatste stuk ligt bij de Raad van State. 
Ik stel mij voor, dat de Kamer hiervan 
op korte termijn kennis kan nemen. 

Wat de herziening van de tarief- en 
honoreringsstructuur voor apothekers 
betreft, merk ik op dat tijdens de 
discussies met onder meer de KNMP 
- daarbij was de inkomenspositie van 
de apothekers aan de orde - niet is 
geconcludeerd tot een positieve 
restpost. Een commissie van de 
Ziekenfondsraad verricht nog een 
studie. 

De centrale inkoop van geneesmid-
delen is in studie bij de Ziekenfonds-
raad. Ik zal te zijner t i jd met belang-
stelling van dat advies kennis nemen. 

De bevordering van toepassing van 
industrieel vervaardigde kleinverpak-
kingen zou volgens mevrouw Corne-
lissen f60 miljoen opbrengen. Ik ben 
nog niet veel verder dan dat zij een 
negatief effect zou hebben. Ik heb 
begrepen dat de representatieve 
vereniging van farmaceutische 
producenten en groothandelaren tot 
een berekening is gekomen, die op 
haar best tot een kostenneutraliteit 
leidt. 

De verhoging van de loongrens 
voor de ziekenfondsverzekering is een 
wat algemene zaak, die eigenlijk ieder 
jaar een rol speelt. Zij is overigens 
meegenomen in het kraptemodel 
ziektekostenverzekering. Het advies 
daaromtrent is ongeveer twee weken 
geleden ontvangen. Ik kom daarop te 
zijner ti jd terug. 

Dan kom ik tot de motie van mevrouw 
Müller-van Ast. Ik heb al iets gezegd 
over de belangrijkste overwegingen 
daarin, namelijk dat andere bezuinigin-
gen in de gezondheidszorg mogelijk 
zijn. Mevrouw Cornelissen heeft 
gezegd, dat het CDA dit heeft nage-
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gaan. Ik houd dit niet wel voor 
mogelijk op korte termijn. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Toen u begon over andere maatrege-
len, noemde u de alternatieven. 
Waarom het mij ging was de cumulatie 
van de maatregelen, die wij deze 
dagen in het parlement behandelen, 
zoals ik het heb genoemd, en het 
cumulatieve effect als dit er nog 
bijkomt op de koopkracht van deze 
groepen in de samenleving. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben op de 
koopkrachteffecten niet ingegaan. Ik 
geloof dat mevrouw Beckers-de Bruijn 
daarover iets zinvols heeft gezegd. Ik 
denk dat je dergelijke effecten vrij 
lineair kunt aangeven. 

Ik ben van mening dat de effecten 
op de koopkracht niet per deelmaatre-
gel moeten worden besproken. Die 
discussie moet worden gevoerd bij de 
behandeling van de totale sociaal-eco-
nomische problematiek. Ik vind het 
uitermate moeilijk met de Kamer van 
gedachten te wisselen over de indruk 
van een deelbesluit op de koopkracht. 

Mevrouw Van Es heeft gesproken 
over de hardheidsclausule. Ik ben 
daarop al even ingegaan op verzoek 
van mevrouw Müller-van Ast. Ik 
verwijs weer naar de brief van 29 juni 
j l . van de Ziekenfondsraad. 

Mevrouw Van Es en ik meen ook de 
heer Van Dis hebben geciteerd uit een 
artikel in De Volkskrant. 

De heer Van Dis (SGP): Ik heb daaruit 
helemaal niet geciteerd. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Het 
was de heer Leerling. 

Er stond meer leesbaars vandaag in 
De Volkskrant, mijnheer de Voorzitter! 
Mij viel op, dat men niet citeerde uit 
wat in het aanbiedingskolommetje 
staat, namelijk dat nog geen week 
geleden de heer Deckers van de WRR 
een heel andere mening heeft verkon-
digd dan vandaag door een aantal 
geachte afgevaardigden wordt 
vermeld. Overigens hebben wi j 
vandaag het ministerie afgezocht. 

Helaas is het rapport van de 
Werkgroep Farmacie Nederland niet 
ontvangen. Wij hebben geprobeerd 
het te pakken te krijgen. Wij zullen er 
zeker naar kijken. Ik hoop dat wi j dit 
rapport in de evaluatie kunnen 
meenemen. Wij hebben het echter nu 
niet. 

Mevrouw Van Es (PSP): Het is heel 
jammer dat u dat rapport niet hebt. Ik 
wees niet zozeer op de mening van de 
schrijvers, maar op de conclusies uit 
hun onderzoek. Ik heb begrepen dat 
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de Staatssecretaris van plan is, in 
ieder geval zo snel mogelijk dat 
rapport door te nemen. Ik wil graag 
weten of wij het resultaat van zijn 
evaluatie kunnen krijgen. Ik doel met 
name op het verschil tussen de 
conclusies van de Ziekenfondsraad en 
die van de schrijvers van dit rapport. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
wil ik de geachte afgevaardigde graag 
toezeggen. Het is naar mijn mening 
ondenkbaar, dat er wordt geëvalueerd 
zonder dat ik daarover met de Kamer 
discussieer, al was het alleen al, 
omdat wij moeten uitmaken, wat er 
volgend jaar weer moet gebeuren. 

Het hele desbetreffende artikel 
mondt uit in het prescriptiegedrag. De 
heer Mik heeft in dit opzicht een vraag 
gesteld over de verslaafdenproblema-
tiek. De heer Dees heeft daarover iets 
gezegd in verband met de bijstand. 

Wij moeten ons realiseren dat nu 
reeds voor de verslaafden de zieken-
fondspremie door de bijstand wordt 
betaald, althans in zeer veel gevallen. 
Waarschijnlijk zullen deze kosten erbij 
komen, zodat de bijstand ervoor moet 
opdraaien. Als iemand dan zegt: daar 
schieten wi j met zijn allen niet veel 
mee op, dan ben ik dat met hem eens. 

Over de weigering van patiënten 
zullen de ziekenfondsen moeten 
praten met de KNMP. Er moet dus 
een overeenkomst worden opgesteld. 
In verband met de bejaarden hebben 
wij toegezegd dat, indien partijen dat 
op prijs stellen, wij vanuit onze eigen 
invalshoek wellicht bemiddelen bij 
organisaties, omdat in een aantal 
gevallen bejaarden aan de balie van 
de apotheek komen. De verrekening 
kan wellicht plaatsvinden met het 
tehuis. 

De heer Leerling heeft gezegd dat 
de anti-conceptiepil best uit het 
ziekenfondspakket kan. Ik moge hem 
erop wijzen dat mevrouw Gardeniers 
een dergelijke maatregel onbespreek-
baar heeft geacht. Ik heb in de korte 
tijd dat ik Staatssecretaris ben nog 
geen aanleiding gevonden om haar 
mening fundamenteel aan te tasten. 
Wellicht kunnen wij in de toekomst 
nog eens over de door de heer 
Leerling naar voren gebrachte wens 
spreken, maar op dit ogenblik zie ik 
daarvoor geen aanleiding. 

Het antwoord op de vraag, of de 
maatregel een prijsverhogend effect 
heeft, kan ontkennend zijn. Ik heb 
zoeven al gezegd dat er vergoeding 
zal zijn. Apothekersvergoeding is voor 
een deel inkomen en voor een deel 
kostenvergoeding. Als de apothekers 
kunnen aantonen, dat het kostenver-
hogend werkt, zal hun een vergoeding 
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worden gegeven. Dat is een van de 
overwegingen, waarom ik denk dat de 
kosten niet naar 30 min. zullen 
doorlopen. 

De heer Schutte wees op de 
verantwoordeli jkheid van het individu 
voor de zorg voor de volksgezondheid. 
Ik heb daarvan met genoegen kennis 
genomen. Hij vroeg zich af of het 
registratiestelsel niet de reinste 
bureaucratisering was. Dat lijkt zo, 
maar wij hebben er rekening mee 
gehouden. Ik heb reeds gezegd dat 
deze zaak is gewijzigd. 

Aanvankelijk lag er een ander 
systeem in het voornemen, namelijk 
kwitanties. Dan zou de verzekerde 
met een pak rekeningen onder zijn 
arm naar het ziekenfonds hebben 
moeten gaan. Dat zagen wi j niet 
zitten. Nu zijn er kaarten. Er zijn nog 
andere mogelijkheden, niet alleen bij 
de Ziekenfondsraad, maar ook op het 
ministerie overwogen. Ik heb er 
kennis van genomen dat een oud-
voorzitter van een ziekenfonds 
voorstander was van het systeem van 
zegels. 

Is overwogen om een systeem in te 
voeren dat voor een deel restitutie 
kan worden gevraagd onder overleg-
ging van de rekeningen? Dat vonden 
wi j nogal bureaucratisch. Het is echter 
wel overwogen. 

De overige opmerkingen van de 
heer Schutte betreffen in feite de 
stelselwijziging en te zijner t i jd wil ik 
daarover graag met hem van gedach-
ten wisselen, zeker nu kennelijk 
hetgeen ik in zijn woonplaats heb 
gezegd, duidelijk tot hem is doorge-
drongen. Ik onderschrijf overigens zijn 
laatste zin, nl. dat de mogelijkheden 
van verzekering voor alle burgers bij 
mij op de eerste plaats staat. Het 
probleem is echter dat sommigen dat 
een volksverzekering noemen. 

De heer Dees moet ik zeggen dat ik 
twee soorten wi l onderscheiden, nl. 
chronisch zieken en bejaarden. In 
Engeland worden inderdaad bejaarden 
uitgezonderd en nog enkele andere 
groepen, zoals weduwen, wezen, 
oorlogsveteranen. Zij hebben dan 
pasjes, maar wi j vonden dat een 
zodanige administratieve rompslomp 
dat wi j dit systeem, alhoewel wij het 
sympathiek vonden, toch niet hebben 
overgenomen. 

De regels ter zake in de verschillende 
landen zijn door de Inspectie Genees-
middelen een tijdje geleden nagegaan. 
Als de Kamer dat op prijs stelt, wi l ik 
daar best eens een notitie over 
opstellen. Dit onderwerp is overigens 
thans bij de Raad van Europa in 

studie. Wellicht zouden wij de resulta-
ten daarvan kunnen afwachten en die 
tegelijk met de resultaten van een 
oudere studie die wij zelf daarover 
hebben gemaakt, bespreken. 

Ik kan mevrouw Eshuis zeggen dat 
het niet de bedoeling is om volgend 
jaar f 5, in rekening te brengen. Dat 
was nu begrepen in mijn opmerking 
dat mijn voorkeur niet uitgaat naar 
het ad hoc, op delen van het verstrek-
kingenpakket leggen van eigen 
risico's en zeker niet het verdubbelen 
ervan. De andere vragen van mevrouw 
Eshuis heb ik volgens mij al beant-
woord. 

De heer Van Dis vindt de beperking 
van de uitgaven loffelijk. Ik ben hem 
daarvoor dankbaar. Met hem ben ik 
van mening dat de prescriptie-over-
eenkomst niet achterwege kan blijven. 
Mij sprak erg aan zijn opmerking over 
de actieve recreatie. Met hem maak ik 
mij zorgen over het geweldig grote 
aantal ongevallen. 

Ik ben, min of meer toevall ig, ook 
verantwoordelijk voor het sportbeleid 
en in het kader van het bij elkaar 
brengen van volksgezondheid en het 
sportbeleid heb ik op mijn ministerie 
al gezegd dat ik daar toch wat meer 
aandacht aan zou wil len geven. Ik 
denk dat dit, zij het niet onmiddelli jk 
bij de begroting, wel eens met de 
Kamer kan worden besproken. Ik zeg 
er niets over toe, maar in elk geval 
heeft deze kwestie mijn aandacht. 

Functioneel registratie-onderzoek 
spreekt mij wel aan, maar dat blijkt in 
de praktijk toch zeer moeilijk te zijn. In 
elk geval zullen wi j ernaar kijken. 

Mevrouw Cornelissen stelde dat het 
CDA ongaarne mijn voorstel volgt. Zij 
zal mij verder ook kritisch volgen en ik 
vind dat terecht. In het najaar zullen 
wi j nieuwe discussies voeren, zei 
mevrouw Cornelissen, en ik stel mij 
daarvoor graag ter beschikking. 

Als er geneesmiddelen poliklinisch 
worden verstrekt, dan wordt het 
recept óf meegegeven en dan moet er 
f2,50 worden betaald, óf het wordt in 
de polikliniek gegeven en dan zit het 
in het tarief. 

Haar vraag inzake de hardheidsclau-
sule alleen voor geneesmiddelen kan 
ik bevestigend beantwoorden. 

Het vermelden van de prijs van 
geneesmiddelen is op de verpakking 
al voor mijn tijd onderzocht. Men 
meende toen dat iets dergelijks zelfs 
een tegengesteld effect zou kunnen 
hebben, omdat - daar hebben wi j dan 
weer de individuele consument; het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan -
de overweging wellicht kan zijn: hoe 
duurder hoe beter. Ik spreek daar 

geen waarde-oordeel over uit, maar ik 
wi l er wel op wijzen dat dit destijds de 
overweging was, waarom op haar 
suggestie niet is ingegaan. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
ti jd in tweede termijn te bepalen op 
een derde van die in eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

• 
Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De Staatssecre-
taris maakte een opmerking die mij 
verbijsterde. Hij zei: Ik heb niets over 
de koopkracht gezegd; stel je voor dat 
wij bij iedere maatregel die wij treffen 
gaan praten over de koopkracht. Ik 
vind dat de limiet. Daar gaat het nu 
juist om. Als iedere bewindsvrouw of 
•man in dit kabinet op haar of zijn al 
dan niet creatieve wijze een maatregel 
uitvaardigt die ten koste gaat van de 
koopkracht - en wi j hebben het hier in 
het bijzonder over chronisch zieken, 
bejaarden en gehandicapten - en wi j 
mogen niet naar de samenhang kijken 
dan belooft dat wat. 

Dat belooft niet alleen een winter, 
maar dat belooft orkanen. Als wi j een 
inkomensbeleid wil len voeren en wi j 
nemen ter zake van de volksgezond-
heid en het welzijn - hoe durf je het 
woord welzijn te noemen - maatrege-
len, waarbij wij meteen zeggen dat wi j 
niet naar het effect op de koopkracht 
kijken, dan kan dat niet. Ik wil graag 
dat de Staatssecretaris hierover 
begint na te denken. Je weet nooit 
waar dat toe leidt. Ik moet overigens 
opmerken dat de Staatssecretaris in 
zijn brief duidelijk heeft geschreven 
dat de alternatieven die destijds door 
de Kamer werden geboden, niet 
genoeg opleverden en dat deze 
maatregel nodig is uit een oogpunt 
van het financieel-economische 
beleid. 

Ondanks het feit dat ik daarom heb 
gevraagd, heb ik hem geen woord 
horen zeggen over de kwaliteit van de 
zorg. Het effect - zo zei hij - is 
drieledig. Hij noemde de eigen 
verantwoordeli jkheid. De Staatssecre-
taris heeft mij er alleen maar meer 
van overtuigd dat de verantwoordelijk-
heid bij de arts ligt en niet bij de 
patiënt. 

Ik praat nu niet over iemand die pijn 
in zijn hoofd of zijn buik heeft en een 
aspirientje nodig heeft, ik praat over 
mensen die chronisch ziek zijn en erg 
veel medicijnen moeten gebruiken, 
hetgeen blijkt uit erg veel brieven die 
wij hebben ontvangen. Je kunt van 
die verantwoordelijkheid niet zeggen 
dat die vergroot moet worden. Helaas 
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Muller van Ast 

moeten veel mensen medicijnen 
slikken. 

In de evaluatie wordt weer alleen 
maar gekeken naar de comsumptie in 
het kader van de kwantificering of de 
kostenontwikkeling. Ik heb daarover 
ook gezegd dat de Staatssecretaris 
verantwoordeli jk is voor het beleid. 
Het moet een samenhangend beleid 
zijn, hij houdt niet van ad hoc-beleid. 
Het stelt mi j diep teleur. Ik had meer 
van deze Staatssecretaris verwacht. 

Nu maakt een zwaluw nog geen 
lente, al was dit nog niet eens een 
zwaluw. Hij heeft mij alleen maar 
overtuigd van het tegendeel van wat 
hij bedoelt. Vooral de mensen die het 
slachtoffer zijn van deze regeling, zijn 
ermee gediend als bij de evaluatie in 
september 1983 de elementen die een 
aantal leden van de Kamer - en niet 
die van de CDA- en de VVD-fractie, 
maar die krijgen op een andere 
manier hun trekken wel thuis -
hebben genoemd, waarbij in het 
bijzonder sprake was van de koop-
kracht, worden meegenomen. 

Ik heb hier nauwelijks iets aan toe te 
voegen. Ik meen dat ik duidelijk ben 
geweest. Wij zijn 'teugen' en blijven 
dat. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Staatssecretaris 
voor het gegeven antwoord. Het leek 
uitvoerig, maar het was beknopt. Ik 
dank hem ook voor zijn semi-weten-
schappelijke opmerkingen, al wil ik 
gaarne samen met mevrouw Muller 
met hem daarover in de toekomst van 
gedachten wisselen. Het gaat hierbij 
over de drie invalshoeken en vooral 
over de verantwoordeli jkheid van de 
verzekerde. Op zich is dit laatste toe te 
juichen, maar volgens mij staat in dit 
geval de arts op de drempel. 

Dit brengt mij regelrecht bij dat 
prescriptiegedrag van de arts. Ik meen 
dat een verplicht prescriptiegedrag 
moet worden overwogen ten aanzien 
van de bepalingen met betrekking tot 
de hoeveelheid. Het gaat er ook om 
dat men bij voorbeeld geen acceptatie 
meer realiseert van iteraties van 
recepten zonder nieuw nader onder-
zoek van de arts. Wel geef ik toe dat 
dit heel moeili jk zal zijn te verifiëren. 

Zoals mevrouw Muller heb ook ik 
ontzettend veel moeite met de 
opmerking over de koopkracht die 
hier niet ter zake zou zijn. Als ieder dat 
zegt, loopt de machine per sector 
maar door en gaat de sociaal-econo-
mische groep zich daarna committeren 
aan wat in de sectoren is afgesproken. 

Zo blijf je bezig. Met mijn gezonde 
verstand kan ik daar niet bij. Ik neem 
aan dat u bij een dergelijke maatregel 
de koopkracht in de gaten houdt. 

De Staatssecretaris heeft enkele 
vragen van mij niet beantwoord, zoals 
die over de bijstandgenietenden op 
minimumniveau en toenemend 
gebruik van medicijnen en het 
bewaren daarvan. Hij heeft zich ook 
niet over mijn motie uitgesproken. Ik 
meen dat er zoveel alternatieve 
financieringsbronnen zijn aangedra-
gen, dat er voor de bejaarden wat dat 
betreft enig soelaas kan worden 
geboden. 

D 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
de drie overwegingen die wi j in 
algemene zin ten gunste van de 
invoering van de eigen bijdrage 
hebben genoemd, onderschreven. Dat 
doet ons goed. Natuurlijk zijn wi j het 
met hem eens, dat de effecten niet 
moeten worden overdreven en dat de 
precieze effecten afhangen van de 
vorm van de eigen bijdrage en de 
sector waar die wordt ingevoerd: 
stimulering van de eigen verantwoor-
delijkheid, verschuiving van collectieve 
naar particuliere last en dempende 
werking op het gebruik. 

Afhankelijk van de eigen bijdrage 
en de sectoren waarin dit wordt 
toegepast, kunnen die effecten dus 
variëren. Het recente rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en alle literatuur die 
aan die uitspraak van de WRR ten 
grondslag heeft gelegen, zijn voor ons 
overtuigend geweest. Kennelijk heeft 
mevrouw Muller die literatuur niet 
gelezen. 

Lopen wi j met invoering van deze 
eigen bijdrage niet het risico dat er 
grotere hoeveelheden geneesmidde-
len worden voorgeschreven? Wij 
geven er de voorkeur aan, dat de 
regeling, die vrijwill ig is getroffen 
tussen huisartsen, apothekers en 
ziekenfondsen, wordt gecontinueerd. 
Uit de woorden van de Staatssecretaris 
heb ik begrepen, dat dit ook zijn lijn is. 
Ik heb volgens mij echter geen 
antwoord gekregen op de vraag, of in 
1981 werkelijk is gebleken, dat de 
prescriptieregeling geen dempende 
werking op het voorschrijfpatroon 
heeft gehad. Ik doel op de desbetref-
fende mededeling in het financieel 
overzicht voor de gezondheidszorg. 

Overigens vraag ik mij af, of de 
Staatssecretaris het instrument van 
de eigen-bijdrageregeling (f2,50 per 
voorschrift of f 1,25 per aflevering) 

nodig heeft om invloed uit te oefenen 
op de hoeveelheden voor te schrijven 
geneesmiddelen. Ik heb natuurlijk niet 
alle kennis paraat, maar ik herinner 
mij dat wi j in deze Kamer in dit najaar 
een technische wijziging van de 
Ziekenfondswet hebben behandeld. 

Daarin is opgenomen, dat de 
Staatssecretaris dwingend kan 
voorschrijven, dat in de modelovereen-
komst die artsen en ziekenfondsen 
moeten afsluiten een regeling over 
het voorschrijfpatroon, dus ter zake 
van de hoeveelheden, wordt opgeno-
men. Als ik een voorkeur mag uitspre-
ken over regelingen in deze zin, gaat 
die allereerst uit naar een vrijwil l ige 
prescriptieregeling en vervolgens 
naar een regeling krachtens de 
Ziekenfondswet. Dat betreft de 
bepaling die ik zojuist heb genoemd. 
Daarna gaat mijn voorkeur pas uit 
naar een regeling met een eigen 
bijdrage. 

Er kan sprake zijn van een cumulatie 
van eigen bijdragen voor mensen met 
een minimuminkomen. Ik noem de 
eigen bijdrage taxivervoer, gezinszorg 
en geneesmiddelen. Ik heb gevraagd, 
of het besluit inzake landelijke 
draagkrachtcriteria van de Algemene 
Bijstandswet, dat een grens stelt van 
f 160 voor de cumulatie van dit soort 
regelingen, ook hierop van toepassing 
is. Nogmaals, navraag bij 'CRM', 
hoewel dit ministerie tegenwoordig 
anders heet, heeft mij deze morgen 
een bevestiging opgeleverd. 

Men heeft mij namelijk kenbaar 
gemaakt, dat dit onderdeel van dat 
besluit ook hiervoor geldt. In verband 
met de discussie over de koopkracht 
en over de positie van de mensen met 
een minimuminkomen of met alleen 
een AOW-uitkering is die vraag zeer 
relevant. Daarover mag de Staatsse-
cretaris geen enkel misverstand laten 
bestaan. 

Mevrouw Miiller-van Ast (PvdA): De 
heer Nijpels is toevallig ook in de zaal. 
Hij herinnert zich ongetwijfeld de 
belofte van de VVD voor de verkiezin-
gen aan de AOW-ers. Vindt u niet dat 
u met deze maatregel vooral vele 
AOW-ers die medicijnen gebruiken, 
treft? Misschien kunt u in gezamenlijk 
overleg een antwoord verzinnen! 

De heer Dees (VVD): Het standpunt 
van de VVD-fractie tijdens de verkie-
zingsstrijd was, dat het niveau van de 
AOW-uitkering moet zijn gekoppeld 
aan het min imumloon. Daar sloeg de 
opmerking van mevrouw Muller op. 
Gezien de lege kassen en gezien het 
aantal bejaarden dat een beroep zou 
gaan doen op de AOW, was toen de 
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Dees 

vraag of de AOW nominaal zou 
moeten worden aangetast en of de 
koppeling met het minimumloon zou 
moeten worden doorbroken. 

In het kader van die discussie heeft 
de VVD er geen misverstand over 
laten bestaan dat de ontwikkeling van 
de AOW-uitkering gelijke tred moet 
houden met de ontwikkeling van het 
minimumloon. Dat was ons standpunt. 
Onze zorg voor deze groepering heeft 
men kunnen merken aan de vragen 
die ik aan de Staatssecretaris heb 
gesteld over de toepassing van de 
Algemene Bijstandswet op mensen 
met een minimuminkomen, indien er 
cumulatie van eigen bijdragen 
optreedt. Mevrouw Muller wordt naar 
mijn idee op haar wenken bediend. Ik 
hoop dat de Staatsecretaris dat in 
onze richting zal doen. 

Mevrouw Müller-van Ast (PvdA): Ik 
hoop dat de AOW'ers op hun wenken 
worden bediend en niet u en ik! 

D 
Mevrouw Eshuis (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet eigenlijk zeggen 
dat ik voortzetting van dit debat in dit 
bestek zinloos vind. De antwoorden 
van de Staatssecretaris komen mij 
voor als komend uit een ivoren toren. 
Bij een andere gelegenheid zei de 
Staatssecretaris dat hij zich 'onder het 
vulgus' had begeven, waarna hij zei 
dat hij onjuist geciteerd was in de 
pers. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
was een heel gevoelige opmerking 
van mij. Ik bevond mij namelijk onder 
persmensen. 

Mevrouw Eshuis (CPN): Desalniette-
min kan ik de Staatssecretaris alleen 
maar uitnodigen, zich wat vaker onder 
gewone mensen te begeven! 

D 
Mevrouw Cornelissen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben het met de 
Staatssecretaris eens dat een eigen 
bijdrage een zaak is die veel reacties 
oproept. Het is een belangrijke 
aangelegenheid voor een aantal 
categorieën mensen. Ik noem daarbij 
in het bijzonder de bejaarden, de 
chronisch zieken en de gehandicapten. 

Ik heb gevraagd, bij de evaluatie 
eens te bekijken welke van deze 
categorieën mensen in relatie tot hun 
budget een erg hoge bijdrage moeten 
leveren. De Ziekenfondsraad stelde in 
zijn advies dat niet veel mensen het 
plafond zullen bereiken. Ik heb er 
echter zorgen over dat juist genoemde 
categorieën het plafond bereiken. Het 
is erg belangrijk, daarop te letten. 
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De Staatssecretaris heeft ook 
geantwoord op mijn vraag over de 
poliklinische hulpverlening. Hij zei dat 
er twee mogelijkheden zijn, namelijk 
met een recept naar de gewone 
apotheek of met een recept naar de 
ziekenhuisapotheek. Men mag twee 
maal raden wat er gebeurd?! Wanneer 
men met een recept geen rijksdaalder 
hoeft te betalen, dan wordt het een 
run op de ziekenhuisapotheken. Ik 
vraag mij af, of dit wel zo'n goede 
zaak is. 

De Staatssecretaris heeft voorts 
geantwoord op mijn vragen over het 
plafond van de eigen bijdrage. Hij 
zegt dat het uitsluitend bestemd is 
voor de geneesmiddelen. Er zijn 
verschillende eigen bijdragen, ook bij 
de ziekenfondsverstrekkingen. De 
achtergrond van onze zorg werd 
gevormd door de cumulatie die zal 
optreden. 

Ik heb in deze zaal eens mogen 
pleiten voor een eigen bijdrage voor 
de gezinszorg. Sommige mensen 
hoefden niets te betalen, maar uit het 
veld kwam het verzoek, iets in 
rekening te brengen. Wij hebben toen 
het bedrag bepaald op tien gulden per 
maand, omdat dit bedrag nog binnen 
de draagkrachtcriteria lag. Wanneer 
men alle draagkrachtcriteria bij elkaar 
optelt, dan wordt de vrije ruimte 
binnen die criteria verre overschreden. 

De Staatssecretaris zei weliswaar 
dat de inkomenspolitieke effecten niet 
bij dit debat thuishoren, maar ik neem 
aan dat wi j toch nog een keer het 
financieel overzicht van de gezond-
heidszorg voor 1983 zullen bekijken. 
Wij kunnen dat overzicht nog bespre-
ken tijdens de begrotingsbehandeling. 
Een aantal in dat overzicht aangekon-
digde maatregelen heeft wel degelijk 
inkomenspolitieke effecten. Ik neem 
aan dat die effecten zijn opgenomen 
in het inkomenspolitiek beleid. 

• 
Staatssecretaris Van der Reijden: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zeg graag 
toe dat ik de gevolgen voor de 
koopkracht zal betrekken bij de 
evaluatie. Dan kunnen wi j beter 
nagaan welke groepen door de 
voorgestelde maatregel worden 
getroffen, dan nu. 

De heer Dees is vanmorgen bij het 
ministerie van WVC nagegaan of het 
besluit landelijke draagkrachtcriteria 
van toepassing is en vroeg mij, dit te 
bevestigen. Ik bevestig dit graag. 

Ik deel zijn mening over de 
volgorde vrijwill ige prescriptierege-
ling, Ziekenfondswet, eigen bijdrage. 

Verder vroeg de heer Dees of de 
prescriptieregeling in 1981 geen 
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dempende werking heeft gehad. In de 
schorsing heb ik mij vier brieven laten 
aanreiken van verschillende organisa-
ties die mij om het hardst schreven 
dat zij hierop geen antwoord kunnen 
geven. Het is dus gevraagd, maar de 
naastbijstaande organisaties hebben 
er geen inzicht in waarom de dempen-
de werking niet duidelijk is geworden. 

Mevrouw Eshuis heeft mij aangera-
den, vaak onder het volk te komen. Ik 
meen dat dit geen bron van zorg 
behoeft te zijn. Mijn afkomst is niet 
zodanig dat zij zich hierover zorgen 
moet maken. Ik heb al gezegd dat 
mijn opmerking over perslieden 
schertsend was bedoeld. Als mevrouw 
Eshuis dacht dat deze opmerking 
bedoeld was voor gewone mensen 
zoals zij of ik, is dat een misverstand. 

Mevrouw Cornelissen heeft gespro-
ken over bejaarden, chronisch zieken 
en gehandicapten. Voor haar geldt 
dezelfde opmerking als ik aan het 
adres van mevrouw Muller heb 
gemaakt; ik betrek haar opmerkingen 
bij de evaluatie. 

Wij moeten niet overdrijven met de 
run op de ziekenhuisapotheken. Men 
moet er ook voor iets anders zijn, 
want men kan niet voor een recept 
naar de polikliniek gaan. Daarvoor is 
een poliklinische behandeling nodig. 

Ik meen dat ik er hiermee doorheen 
ben. 

De heer Mik (D'66): Ik heb geen 
antwoord gekregen op mijn vraag of 
mensen die bijstand op het min imum-
niveau genieten, compensatie krijgen. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
heb dit in eerste termijn bevestigd. De 
premie komt voor rekening van de 
bijstand. Ik verwacht dat de kosten 
van de onderhavige regeling ook voor 
rekening van de bijstand komen. 

De heer Mik (D'66): U verwacht het, 
maar u weet het niet zeker? 

Staatssecretaris Van der Reijden: Ik 
weet het zeker. 

De heer Mik (D'66): Ik heb er ook naar 
gevraagd, maar toen was het nog niet 
zeker. Ik dank u zeer. 

Verder heb ik gevraagd of de 
maatregel een toenemende neiging 
tot het bewaren van medicijnen of het 
gebruiken van medicijnen van 
anderen kan inhouden. 

Staatssecretaris Van der Reijden: 
Hierover hebben wi j met de LHV 
gesproken. Ik kan u geen antwoord op 
uw vraag geven. Het is waarschijnlijk 
dat het zal gebeuren, maar wij zijn 
niet tot een eensluidend antwoord 
gekomen. 
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Van der Reijden 

De heer Mik (D'66): Verder vind ik het 
niet aardig van u dat u niet over mijn 
motie spreekt. 

Staatssecretaris Van der Reijden: Dat 
is juist; het is goed dat u het zegt. 
Mijnheer de Voorzitter! De overweging 
van de heer Mik acht ik minder valide 
dan die van een andere geachte 
afgevaardigde, die over de vri jwil l ig 
verzekerde bejaarden sprak. Deze 
zitten inderdaad uitermate beklemd. Ik 
hoop dat ik voor hen iets kan doen, 
als wij het stelsel wijzigen. 

De overweging van de heer Mik dat 
de premies voor bejaarden vaak 
hogerzijn dan voor andere deelnemers 
aan de ziekenfondsen, moet ik voor 
een groot deel ontkennen. Van de 
kosten komt 80% uit de rijksbijdrage en 
de algemene kas te zamen. Het 
maakt de situatie voor de bejaarden 
op zichzelf niet vrolijker, maar de 
feitelijke premies zijn veel lager dan 
de premies die in rekening hadden 
moeten worden gebracht. De bijdrage 
van het Rijk is hierin ongeveer 1,5 
miljard gulden. 

Ik vind de overweging van de 
geachte afgevaardigde derhalve niet 
geheel valabel. Ten aanzien van het 
dubbel treffen verwijs ik naar de 
opgenomen hardheidsclausule. Ik 
vind geen aanleiding, de motie van de 
heer Mik over te nemen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
ingediende moties aan het eind van 
de week te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet 
en van enige Bijstandsbesluiten 
(beëindiging van het recht op bijstand 
krachtens de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers voor 16- en 
17-jarigen en invoering van het recht 
op kinderbijslag voor 16- en 17-jarige 
werklozen) (17 697); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (vermindering 
doorbetaling AOW-gehuwdenpensi-
oen bij overlijden van één van de 
echtgenoten) (17 711). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Vorige week sprak mijn 
fractiegenoot de heer Willems, in het 
kader van de behandeling van een 
groot aantal sociale-verzekeringswet-
ten, al van de 'afbraak van de sociale 
voorzieningen'. Dat sloeg toen met 
name op de WAO'ers, waarvan een 
aantal de koopkracht met zo'n 10 a 
1 1 % zag worden verminderd. Onmis-
kenbaar en overduidelijk zijn de 
tekenen die erop wijzen, hoe de 
afbraak van de WAO verder gestalte 
zal krijgen. 

Het verschil tussen de werkloze, die 
na tweeëneenhalf jaar moet terugval-
len op de bijstand, en de WAO'er, die 
zijn of haar leven lang 80% van het 
laatstverdiende loon krijgt, wordt in 
steeds breder kring onrechtvaardig 
geacht. Dit betekent dat te voorzien 
valt dat over enkele jaren ook de 
WAO'er na verloop van tijd gewoon 
teruggebracht zal worden naar de 
bijstand . Daarmee zal de afbraak van 
de WAO compleet gestalte hebben 
gekregen. 

Die afbraak van de sociale verzeke-
ringen werd vorige week in alle 
toonaarden ontkend, maar nog geen 
week later wordt een drastisch begin 
gemaakt met het snijden in een 
andere fundamentele sociale voorzie-
ning: de RWW. Ook hier is het woord 
'afbraak' van toepassing: te beginnen 
aan de onderkant door de eerste 
leeftijdsjaren waarop aanspraak op dit 
recht zou kunnen worden gemaakt, 
domweg uit de regeling te schrappen. 
Vandaag zijn dus opnieuw de jongeren 
aan de beurt, nu nog de 16- en 
17-jarigen en binnen afzienbare ti jd 
waarschijnlijk ook de 18-jarigen. 

Wat opstijgt uit die stroom van 
bezuinigingsvoorstellen, is de onmis-
kenbare geur van het gezinsdenken: 
het opnieuw en versterkt opdringen 
van de gezinsmoraal. Zonder blikken 
of blozen verklaarde Minister De 
Koning onlangs, op een bijeenkomst 
van de Jonge Socialisten, dat 16- en 
17-jarigen geen zelfstandig inkomen 
nodig hebben en gewoon onderdeel 
van het gezin behoren uit te maken. 
En Minister Brinkman verklaarde dat 
deze groep jongeren er nog heel goed 
af komt - dat zij een behoorlijke 
koopkracht hebben en weinig lasten. 

De tegenspraak tussen aan de ene 
kant die gezinsmoraal en het daarvan 
afgeleide beleid om de echte minima 
op te sporen en te beschermen (voor 
zover daar overigens nog sprake van 
kan zijn) en aan de andere kant de 
wens tot individualisering wordt met 
de dag duidelijker. 

Het streven naar zelfstandigheid en 
individualisering, dat in de stelselwij-
ziging van de sociale zekerheid haar 
beslag had moeten krijgen, wordt 
vrijwel dagelijks ondermijnd door 
maatregelen. Daarbij wordt juist niet 
de zelfstandigheid van individuen tot 
uitgangspunt genomen, maar de 
kostwinner - het kostwinnerschap -
die meestal in zijn kielzog een gezin 
meesleept. Dat leidt onvermijdeli jk tot 
steeds grotere botsingen. Dit achter-
haalde conservatieve denken is nu 
eenmaal in strijd met de ontwikkelin-
gen, zoals deze zich de afgelopen 15 
jaar aan het voltrekken zijn. 

Vandaag zijn het dus de jongeren 
die teruggeworpen worden op het 
gezin. Vandaag mogen zij hun toch al 
geringe zelfstandigheid inleveren. 
Gewoon weer terug in de schoot van 
het gezin, zonder dat de Regering zich 
zelfs lijkt te realiseren dat zij, in strijd 
met haar eigen beleid, tegelijkertijd in 
veel gevallen opnieuw een aanslag op 
het gezinsinkomen pleegt. Het 
zelfstandige inkomen van jongeren 
vormt immers vaak een bijdrage aan 
het gezinsinkomen die juist hard 
nodig is. 

Bij de regeringsverklaring sprak 
mijn fractiegenoot de heer Van der 
Spek ook over de jongeren en over de 
normloosheid die verschillende 
fracties ter rechter zijde bij de jongeren 
signaleren - de normloosheid die met 
alle geweld, met inzet van een groter 
en beter uitgerust politie- en justitie-
apparaat, bestreden zou moeten 
worden. 

Welke normen wil len deze conserva-
tieve denkers de jongeren opleggen? 
Ik sprak zojuist over de gezinsmoraal 
die sterker dan ooit op komt zetten, de 
gezinsmoraal die ook de basis vormt 
van dit voorliggende wetsvoorstel. 
Een onlosmakelijk onderdeel van deze 
ideologie is de stelling dat arbeid 
adelt' en voor velen geldt zelfs dat 
'het brood in het zweet des aanschijns 
verdiend moet worden'. Wie zich niet 
met volle inzet werpt op het krijgen en 
houden van werk, wordt al snel een 
misbruiker van de sociale voorzienin-
gen of één van het snel groeiende 
leger der normlozen dat met harde 
hand bestreden moet worden. 

Maar er is niet veel werk meer, om 
het maar eens eufemistisch te zeggen. 
Wie het wil hebben, zal er voor 
moeten vechten. Hij zal moeten 
proberen dit zonodig ten koste van 
anderen te krijgen. In mijn visie is dit 
één van de bronnen van onder andere 
de toenemende vreemdelingenhaat. 
Buitenlanders wordt immers verweten 
dat zij onze banen afpikken, dus 'zij 
eruit in ons belang' wordt de moraal. 
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De conservatief-liberale visie mist 
de uitwerking op de jongeren niet. Zij 
is mede de bron van de toenemende 
verrechtsing op scholen. Daar zie je 
van dag tot dag de norm van het recht 
van de sterkste groeien. Een beroep 
op solidariteit wordt gezien als 
slapheid. Dit wordt mede door het 
gevoerde overheidsbeleid versterkt. 
Vorig jaar maakte de Regering in haar 
regeringsverklaring nog haar bezorgd-
heid kenbaar over de toenemende 
opstandigheid bij de jeugd. Ik maak 
mij eigenlijk meer zorgen over de 
toenemende apathie, de toenemende 
moedeloosheid, het toenemende 
gevoel van 'in de kou gezet te worden' . 
Sinds vorig jaar heeft men verschillen-
de maatregelen doorgevoerd die de 
opstandigheid of de moedeloosheid 
vergroten. Er is een wachtperiode van 
zes maanden ingesteld voor de RWW. 
Pikant detail is dat de Regering toen 
via een intensieve informatiecampag-
ne de jeugd erop wees, zich vooral bij 
het arbeidsbureau in te laten schrijven 
om op 1 januari een uitkering te 
krijgen. 

Er is een jeugdwerkplan gelanceerd, 
waarbij de jeugd via het schoffelen 
van de gemeenteparken arbeidserva-
ring mocht opdoen - let hierbij 
overigens op de arbeidsmoraal. Er 
zijn maatregelen getroffen om 
jongeren in deeltijdbanen te laten 
werken tegen een evenredig vermin-
derd, toch al gehalveerd min imum-
jeugdloon. Bijstandsuitkeringen zijn 
gehalveerd en nu bespreken wij het 
beëindigen van uitkeringen voor 16-
en 17-jarigen. 

Verdere verlaging van het minimum-
jeugdloon voor volgend jaar is 
inmiddels al aangekondigd. Wie 
verbaast zich eigenlijk nog over de 
toenemende opstandigheid, moede-
loosheid en rancune als de bezorgd-
heid daarover in dergelijke beleidsda-
den wordt omgezet? Welke jongere 
moet nog geloven in het nut van het 
leveren van een bijdrage aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
waarmee natuurlijk ook dit wetsvoor-
stel gemotiveerd wordt? De halvering 
van het minimum-jeugdloon, enkele 
jaren geleden, was ook bedoeld om 
de jeugdwerkloosheid te bestrijden. 
Die jeugdwerkloosheid is dus inmid-
dels bijna verdrievoudigd. 

Het volstrekt ontbreken van maatre-
gelen om bij voorbeeld via forse 
arbeidstijdverkorting echt en volwaar-
dig werk te scheppen tegen een 
rechtvaardige beloning, heeft ertoe 
geleid dat vele jongeren zelf maar aan 
de slag zijn gegaan om hun eigen 
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werk te creëren. Dit gebeurt vaak in 
de vorm van kleinschalige werkprojec-
ten of collectieven. Op zich zelf is dit 
een goede ontwikkeling, hoewel de 
perspectieven op langere termijn niet 
hoopvol kunnen zijn, zeker als 
concurrentie ook het drijvende 
mechanisme achter deze projecten 
blijft en als de werkgevers zo'n groot 
stempel kunnen drukken op subsidië-
ring door de overheid. 

Wekt het nog verbazing, mijnheer 
de Voorzitter, als morgen elders in 
deze Kamer de bezuinigingen op de 
gelden voor de EAJ-projecten bespro-
ken worden en er van onze kant alle 
mogelijke moeite voor gedaan moet 
worden om de werkgelegenheid van 
760 jongeren veilig te stellen, dat de 
normen van deze Regering weinig 
aanlokkelijk zijn? Wel de arbeidsmoraal 
opdringen maar geen enkele substan-
tiële bijdrage leveren om volwaardig 
werk te scheppen. Dat is de fundamen-
tele tegenstrijdigheid in dit regerings-
beleid! Maar waag het niet als 
jongere te zeggen, dat niet werken 
ook leuk kan zijn, want de hele wals 
van conservatieve partijen, media en 
ook andere goedbedoelende volwas-
senen zal over je heen gaan en alle 
kortingsmechanismen op de uitkerin-
gen zullen via de sociale diensten 
onmiddelli jk in werking gesteld 
worden. 

Wie dergelijke fundamentele 
tegenstrijdigheden met elkaar tracht 
te verbinden en te verzoenen, met 
andere woorden wie probeert de 
moraal van werken hoog te houden 
zonder enig perspectief op werk te 
bieden of probeert de gezinsmoraal 
op te dringen dwars tegen de maat-
schappelijke ontwikkeling in die 
eerder op individualisering, zelfstan-
digheid en mondigheid gericht is, 
moet niet verbaasd zijn dat de 
maatschappelijke tegenstellingen zich 
gaan verscherpen. Integendeel, men 
maakt zich daar zelf verantwoordelijk 
voor, verantwoordelijk voor de 
polarisatie of - om in regeringstermen 
te spreken - verantwoordelijk voor de 
normloosheid. 

Ik kom toe aan een aantal specifieke 
opmerkingen en vragen bij het 
wetsontwerp om de RWW voor 16- en 
17-jarigen af te schaffen. Het is 
duidelijk, dat afschaffing van de RWW 
in een aantal gevallen niet alleen 
ingrijpende gevolgen heeft voor de 
jongeren zelf maar in veel gevallen 
met name ook voor het gezinsinkomen 
Duidelijk is bij voorbeeld, dat de 
schoolverlaters van 16 en 17 jaar voor 
een belangrijk deel afkomstig zijn uit 
gezinnen met een laag inkomen. De 
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regering ontkent dat ook niet maar er 
wordt geen enkele consequentie uit 
getrokken. Ook andere nadelen 
worden voor lief genomen. Op de 
vraag wat er gebeurt met 16- en 
17-jarige huishoudkinderen, voor wie 
afschaffing van de kinderbijslag in de 
pen zit, antwoordt de Regering in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
droog, dat dan geen recht op kinder-
bijslag bestaat. Punt. Verder niets. 

Over de inkomensterugval, die 
ontstaat doordat de leeftijdstoeslag, 
die in het kader van de studiefinancie-
ring met name aan de laagste inko-
mens toekomt, na het beëindigen van 
de opleiding vanzelfsprekend niet 
wordt voortgezet, merkt de Regering 
op: Deze terugval kan inderdaad 
optreden. Punt. Verder niets. 

Een dergelijk antwoord wordt ook 
gegeven op vragen over de positie 
van de grensarbeiders. Het is bekend 
dat het niveau van argumentatie als 
het gaat om pure bezuinigingsmaatre-
gelen niet zo hoog is. Wellicht zou ik 
de Regering echter toch mogen 
vragen of zij zich deze inkomenscon-
sequenties heeft gerealiseerd en of zij 
er nog consequenties uit trekt. Of is 
dat de consequentie van slordige en 
haastige wetgeving, waarbij als enig 
criterium voor de noodzaak van het 
wetsontwerp geldt, dat het in het 
regeerakkoord staat en anders het te 
bezuinigen bedrag van f70 min. niet 
wordt gehaald? 

Er bestaat nog steeds enige ondui-
delijkheid over de vraag of de maatre-
gel ook van toepassing is op uitwonen-
de kinderen. In individuele gevallen 
bestaat altijd de mogelijkheid om 
bijstand aan te vragen, zo is de 
mening van de Regering. Deze 
bijstand is echter wel aan strikte 
voorwaarden gebonden. Die bijstand 
kan pas worden verkregen als de 
noodzaak van het verblijf buiten het 
gezin is aangetoond. Dat staat in de 
nota naar aanleiding van het verslag. 
Welke voorwaarden zijn dat? Hoe en 
door wie wordt bepaald wanneer de 
noodzaak is aangetoond? 

Is aan de sociale dienst de rol 
toebedeeld om te bepalen of 16- en 
17-jarigen tot een gezin behoren of 
niet? Kan een jongere gedwongen 
worden weer terug te gaan naar het 
gezin? Ik noem het voorbeeld van een 
16-jarige die werk heeft en op kamers 
is gaan wonen en vervolgens weer 
werkloos wordt. Moet die jongere 
dan terug naar het gezin? 
Hij of zij zal immers te kort hebben • 
gewerkt om voor een WW uitkering in 
aanmerking te komen maar krijgt ook 
geen RWW. Dan wordt de jongere dus 
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wel gedwongen terug te keren in het 
gezin. Ik zeg dit niet helemaal voor 
niets. Wij hebben genoeg ervaringen 
met bijstandsuitkeringen voor weggelo-
pen schoolgaande jongeren om te 
weten dat het niet allemaal koek en ei 
is en dat het altijd met de nodige 
moeite gepaard gaat. 

Een andere nieuwigheid is de 
inschrijving op het arbeidsbureau om 
de kinderbijslag te verkrijgen. Al bij de 
instelling van de wachttijd voor de 
RWW is door ons fundamenteel 
bezwaar gemaakt tegen de koppeling 
tussen inschrijving bij het arbeidsbu-
reau en het krijgen van kinderbijslag, 
zij het dat toen de inschrijving nog 
kon worden gemotiveerd en gekoppeld 
aan de uitgestelde RWW. Daar is nu 
geen sprake meer van. 

De koppeling is er nu uitsluitend 
tussen de kinderbijslag en de inschrij-
ving op het arbeidsbureau. Dat zal 
leiden tot merkwaardige en onaan-
vaardbare situaties. Wie consequent 
de gezinsmoraal wil opdringen zou 
moeten stellen, dat dan ook de ouders 
het kind moeten inschrijven bij het 
arbeidsbureau. 

Anders, om het nog absurder te 
stellen, moeten de ouders worden 
gestraft als hun kind zich niet inschrijft 
op het arbeidsbureau door hun de 
kinderbijslag te onthouden. Wie 
controleert overigens die inschrijving? 
Gaan de raden van arbeid de inschrij-
ving op het arbeidsbureau controleren 
voordat tot uitbetaling van kinderbijslag 
wordt overgegaan? 

Nog een enkele opmerking over de 
huishoudkinderen die hun kinderbij-
slag volgende maand verliezen. Is het 
enige criterium om niet als huishoud-
kind te worden aangemerkt de 
inschrijving bij het arbeidsbureau? 
Dat lijkt mij in deze tijd een eenvoudige 
en zeer aan te bevelen formaliteit. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze 
maatregel en deze voorstellen wat 
ons betreft van tafel moeten. Amen-
deren lijkt mij een zinloze bezigheid. 
Dat blijkt ook wel uit de voorstellen 
van een deel van de SER. Daar wordt 
voorgesteld meteen maar 20% op alle 
RWW-uitkeringen voor jongeren tot 
20 jaar te korten. 

Er is in de inkomens van jongeren 
in de afgelopen jaren flink gehakt en 
gesneden, zonder dat daarbij enig 
perspectief werd geboden. Wie de 
jongeren serieus neemt kan daarmee 
niet blijven doorgaan. 'Je bent jong 
en je wil wat', luidt de slagzin van een 
omroeporganisatie. 

Dat is dan nu ook achterhaald. Je 
bent wel jong, maar je kunt niks meer. 

Ik ben bang dat deze voorstellen, die 
misschien op de korte termijn een 
slok geld voor de overheid zullen 
opleveren, op de langere termijn heel 
wat negatievere gevolgen zullen 
hebben. Een hele generatie wordt als 
een kat in het nauw gedreven, die 
niets meer te veroveren en ook niets 
meer te verliezen heeft. Voor die 
generatie zal alleen nog gelden: 
vechten voor jezelf, in plaats van 
vechten voor elkaar, rancune in plaats 
van solidariteit, haat in plaats van 
idealen. 

Ik vind dit een zeer angstig toekomst-
perspectief, want ik kan nu al voorspel-
len wie daarvan de slachtoffers zijn. 
Daar ben ik het meest bang voor. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Grote groepen jongeren 
zijn op dit moment de dupe van de 
slechte financieel-economische 
situatie waarin wij ons bevinden: meer 
dan 220.000 jeugdige werklozen - dat 
is meer dan 37% van het totaal aantal 
werklozen in ons land - nog steeds 
geen adequaat jeugdwerkplan en een 
onbetaalde rekening in de vorm van 
het financieringstekort, die zonder een 
nieuw beleid naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven. 

De fractie van de VVD is gelukkig 
met het nieuw-aangetreden kabinet 
dat, volgens het regeerakkoord - de 
VVD houdt daaraan vast - deze 
problematiek krachtdadig zal gaan 
aanpakken. Kan de Staatssecretaris 
ons overigens al een indicatie geven 
van het tijdstip waarop wij dat 
jeugdwerkplan tegemoet kunnen zien, 
wellicht binnen de afgesproken 
termijn van zes maanden. 

Het gaat bij het eerste wetsontwerp 
om een drietal zaken: de RWW-uitke-
ring voor 16- en 17-jarigen gaat 
verdwijnen; voor diezelfde groep 
jongeren wordt het recht op kinderbij-
slag ingevoerd en er wordt een kleine 
wijziging aangebracht in de Zieken-
fondswet. Dit wetsontwerp vormt een 
deel van het 1215 miljoenpakket dat in 
de kabinetsformatie is overeengeko-
men om de voor 1983 voorziene 
belastingverhoging te voorkomen. 

De fractie van de VVD acht het 
redelijk dat ook jongeren een bijdrage 
leveren aan dat totaal van ombuigin-
gen. Juist de jongeren hebben er 
belang bij dat door middel van het 
voorgestelde beleid onze economie 
weer uit het slop komt. 

Indien de maatregelen die in het 
regeerakkoord zijn overeengekomen 
om het financieringstekort en de 
collectievelastendruk te beïnvloeden 

achterwege blijven zullen juist de 
jongeren daarvan de dupe worden. 
Wij zijn van mening dat er alles aan is 
gelegen om te voorkomen dat de 
huidige crisis wordt afgewenteld op 
de jongeren, dat wi l zeggen op de 
volgende generatie. 

Wij stemmen in met de in het 
wetsontwerp aangebrachte leeftijds-
grens. Wij zijn van mening dat er voor 
de ouders tot het achttiende jaar van 
het kind, een financiële verant-
woordelijkheid blijft bestaan. Boven-
dien zijn wi j het er niet mee eens dat 
onder de huidige omstandigheden 
aan jongeren van 16 en 17 jaar door 
de overheid een eigen inkomen wordt 
gegarandeerd indien die jongeren, 
om hen moverende redenen, besluiten 
niet langer gebruik te maken van het 
onderwijs en niet over voldoende 
eigen middelen van bestaan beschik-
ken. Wij beschouwen zo'n inkomens-
garantie niet als een taak van de 
overheid. 

Het gaat hier om jongeren die nog 
nooit over inkomen hebben beschikt. 
Daarom is er naar ons oordeel ook 
geen sprake van een achteruitgang 
van het totale inkomen binnen het 
gezin. Bovendien hebben jongeren 
die nog op school zitten ook geen 
eigen inkomen, terwijl studerende 
kinderen vaak meer kosten met zich 
brengen. Deze maatregel is noodzake-
lijk als ombuiging, maar daarnaast 
vindt de fractie van het VVD het ook 
principieel juist dat aan 16- en 
17-jarige schoolverlaters niet per 
definitie een bijstandsuitkering wordt 
verstrekt. 

Ook jongeren moeten de mogelijk-
heid hebben van eigen ontplooiing en 
van financiële onafhankelijkheid van 
de ouders. Wij hebben daarbij altijd 
de leeftijdsgrens van 18 jaar gehan-
teerd en dat achten wij nog steeds 
een redelijke grens. 

Overigens, de eerste verantwoorde-
lijkheid voor die financiële onafhanke-
lijkheid ligt bij hem of haar die deze 
onafhankelijkheid wenst. Die verant-
woordelijkheid moet niet op voorhand 
op de overheid worden afgewenteld. 
Bovendien, bestaat er wel echte 
onafhankelijkheid als daarvoor niet 
zelf de verantwoordelijkheid wordt 
gedragen? 

De zorg van de staat zal zich, juist 
waar het de sociale zekerheid betreft, 
naar het oordeel van de fractie van de 
VVD moeten concentreren op dege-
nen, die 18 jaar en ouder zijn. Vandaar 
dat mijn fractie akkoord kan gaan met 
dit wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog 
een enkele opmerking maken over het 
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wetsontwerp 11711, waar het de AOW 
betreft. Het betreft hier een uniforme-
ring van de termijn, waarop na het 
overlijden van een van de partners 
nog recht bestaat op de 'gehuwden-
uitkering'. Die uniformering betekent 
een gelijkstelling van de termijn met 
bestaande regelingen in een aantal 
andere sociale verzekeringswetten en 
met overeenkomstige regelingen in 
het Burgerlijk Wetboek. Mijn fractie 
kan akkoord gaan met deze uniforme-
ring. Overigens teken ik hierbij aan, 
dat er meer aan de orde is. De 
uniformering kan zich uitstrekken over 
meer zaken dan uitsluitend de termi jn. 
Ik heb begrepen, dat een van de 
collega's in een later stadium in dit 
debat op dat punt een oordeel van de 
Kamer zal vragen. Ik zou graag zien, 
dat de Staatssecretaris daarop 
invoerig inging, zodat ook mijn fractie 
daarover een oordeel kan bepalen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter. Telkens weer blijkt, hoe 
belangrijk de visie is die men heeft op 
mens en samenleving bij het innemen 
van een politieke stell ingname. Ook 
bij relatief kleine wetsvoorstellen, met 
een relatief gering financieel belang 
gaat dit op. Mevrouw Van Es heeft 
daarvan in haar bijdrage ruimschoots 
blijk gegeven. 

Wie tegen de samenleving aankijkt 
als een verzameling losse individuen, 
elk met eigen rechten tegenover de 
anderen, ook tegenover de overheid, 
zal onoverkomelijke bezwaren hebben 
tegen een wetsontwerp inzake de I6-
en 17-jarigen, dat thans ter tafel ligt. 

Maar wie de deelgenoten in de 
samenleving primair aanziet op hun 
levensverbanden en ook aanspreekt 
op de verantwoordeli jkheden, die 
deze met zich brengen, zal aanmerke-
lijk minder moeite hebben met het 
voorstel om de RWW-uitkering voor 
I6- en 17-jarigen af te schaffen. Het 
betekent overigens niet, dat men er 
enthousiast voor moet zijn. Natuurlijk 
is het een teleurstelling, als men een 
gering eigen inkomen, waarop men 
had gerekend, aan zijn neus voorbij 
ziet gaan. 

Natuurlijk is het niet leuk, om nog 
langer financieel afhankelijk te zijn, 
net als je mocht verwachten, financieel 
onafhankelijker te worden. Zo'n 
teleurstelling wordt echter bijna 
ondraaglijk in een samenleving, die 
door het materialisme is gestempeld 
en waarin het verkrijgen van een 
eigen inkomen zo'n beetje als de 
enige vorm van zinvolle levensvervul-

ling en levensontplooiing wordt 
gezien. Helaas werkt de Regering mee 
aan dit klimaat. Ik denk in dit verband 
aan het voorstel — waarover wij nog 
komen te spreken - tot afschaffing 
van het recht op kinderbijslag voor 
zogenoemde huishoudkinderen. 

Ik betreur het dat de Regering dit 
voorstel geïsoleerd als de zoveelste 
bezuinigingsmogelijkheid heeft 
gepresenteerd, zonder een relatie te 
leggen met het treffen van extra 
maatregelen ten behoeve van de 
werkgelegenheid voor jeugdigen. De 
Kamercommissie voor Sociale Zaken 
voert dezer dagen een mondeling 
overleg over de EAJ. 

Ik had het terecht gevonden 
wanneer een deel van het hier te 
realiseren ombuigingsbedrag zou zijn 
aangewend voor de uitbreiding van 
de EAJ-regeling. Die mogelijkheid is 
voor volgend jaar nog aanwezig, als 
de evaluatieperiode met gunstig 
gevolg is afgesloten. Een principe-be-
reidheid daartoe van de zijde van de 
Regering zou ons zeer welkom zijn. 

Terugkomend op het voorstel zelf, 
meen ik, dat het niet juist is de 
bijstandsregeling te veel te gebruiken 
voor grote groepen. De bijstand moet 
primair een aanvulling zijn in individu-
ele gevallen, wanneer alle andere 
mogelijkheden zijn uitgeput. 

In de visie van mijn fractie zijn de 
ouders primair verantwoordelijk voor 
het levensonderhoud van hun 
minderjarige kinderen. Er zijn inder-
daad vele minderjarige kinderen die 
reeds vroeg in hun eigen levensonder-
houd kunnen voorzien. Dat is zowel 
voor de ouders als voor de desbetref-
fende kinderen een plezierige omstan-
digheid. Het zou echter onjuist zijn 
kinderen, die dit niet kunnen doen, 
altijd te vergelijken met werkende 
kinderen. 

De vergelijking met door hun 
ouders onderhouden kinderen ligt 
meer voor de hand. Zal de financiële 
vooruitgang, die er tot nog toe was, 
wanneer men van scholier tot werkzoe-
kende promoveerde, niet mede een 
overweging zijn geweest bij de 
beslissing om de school te verlaten? 

Nu die financiële vooruitgang er 
niet meer zal zijn, zal een meer 
evenwichtige keuze tussen al dan niet 
doorleren mogelijk worden.De keuze 
wordt niet meer beïnvloed door 
financiële nevenargumenten. Als het 
effect van de voorgestelde maatregel 
is, dat de desbetreffende groep langer 
onderwijs gaat volgen dan tot nog toe 
in die groep gebruikelijk was, dan is 
dat winst. 

Daarmee kan de positie op de 
arbeidsmarkt worden versterkt. 

Overigens, voor de vol ledigheid: als 
ik spreek over minderjarige kinderen, 
doel ik niet op de juridische meerder-
jarigheidsgrens van 21 jaar; de grens 
is naar mijn gevoel vloeiend en zou in 
dit geval op 18 jaar gesteld kunnen 
worden. 

Het aanspreken van de ouders op 
de financiële verantwoordelijkheid 
voor hun kinderen is een eerste 
rechtvaardigingsgrond voor dit 
voorstel. Een tweede rechtvaardiging 
kan zijn gelegen in het feit, dat andere 
groepen, die gebruik maken van de 
sociale zekerheid, preferente rechten 
hebben. Ik denk aan de AOW'ers, die 
vaak vele jaren lang premie hebben 
betaald voor hun uitkering. Ik denk 
aan die arbeidsongeschikten, die door 
hard werken met ere gebruik mogen 
maken van de WAO en de AAW. 
Jongeren hebben nog niet gewerkt, 
hebben geen premie betaald. Zij 
kunnen dus moeilijk rechten claimen. 

Bij veel andere groepen is er vaak 
sprake van het levensonderhoud voor 
echtgenoten en kinderen. Bij de 
jongeren is U dit slechts in een 
uitzonderingssituatie het geval. 

Al met al acht mijn fractie voldoende 
redenen aanwezig om ten aanzien van 
dit wetsontwerp tot een positieve 
beoordeling te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog enkele 
vragen vergen beantwoording. In de 
eerste plaats wil ik het hebben over 
de medeverzekering in het ziekenfonds 
en bij de particuliere ziekenfondsver-
zekering. In het laatste geval wordt 
veelal verwacht dat kinderen vanaf 16 
jaar zelfstandig worden verzekerd. 

Als er in de praktijk een algehele 
onderhoudsplicht is van de ouders 
voor kinderen tot 18 jaar zou deze 
grens ook verhoogd moeten worden. 
De Regering zou daarover het overleg 
met de particuliere ziektekostenverze-
keraars kunnen openen. De SER heeft 
de mogelijkheid geopperd om in 
geval van vri jwil l ige ziekenfondsverze-
kering de premiereductieregeling van 
toepassing te verklaren. Hoe reageert 
de Regering daarop? 

Mijnheer de Voorzitter! De Staatsse-
cretaris heeft helaas onvoldoende 
inhoudelijk geantwoord op de vragen 
waarom de meeruitgaven in de 
kinderbijslag gecompenseerd moeten 
worden door korting op het percentage 
leeftijdsafhankelijke bijslag voor 
12-18-jarigen. Het achterwege laten 
van deze korting zou de pijn van de 
voorgestelde maatregel kunnen 
verzachten. 

Te zamen met de vervanging van 
WWV door RWW zou toch nog de 
voor 1983 beoogde f150 miljoen aan 
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ombuigingen kunnen worden gereali-
seerd. De korting kan dan achterwege 
blijven, te meer omdat deze toch geen 
structurele dekking geeft. 

Als de Regering die korting toch wil 
doorzetten, zou nog voldoende over 
kunnen blijven om maatregelen te 
nemen speciaal ten behoeve van de 
werkgelegenheid voor jongeren. De 
Regering zou daarmee blijk geven van 
het ernst maken met bezuiniging èn 
werkloosheidsbestrijding. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wie de afgelopen 
zomer van school kwam, wachtte een 
mooie zomer, maar weinig kans op 
een baan. De werkloosheid onder de 
jeugdige schoolverlaters neemt 
onvoorstelbare vormen aan. Meer 
dan 70.000 jongeren onder de 19 jaar 
zochten in oktober j l . nog een baan. 
Wat staat in de brochure van Sociale 
Zaken? Ik citeer uit de werkwijzer voor 
jongeren 1982: 

'Als je van school komt, en je kunt 
helemaal geen baan vinden, dan kun 
je na verloop van enige ti jd in aanmer-
king komen voor een werkloosheids-
uitkering. Een zogenaamde RWW-uit-
kering. Voor minderjarige werkloze 
schoolverlaters gaat de uitkering niet 
direct na de studie in. Dat gebeurt pas 
als er twee volle kwartalen zijn 
verstreken. Stel dat je zo in mei, juni 
de school verlaat en het lukt je niet 
om aan de slag te komen. Dan kun je 
in de meeste gevallen pas vanaf 1 
januari een RWW-uitkering krijgen.' 

Al die schoolverlatende jongeren 
hebben zich aan die voorwaarden 
gehouden. Zij hebben zich gemeld bij 
de gewestelijke arbeidsbureaus, zij 
hebben zich gemeld bij de gemeente-
lijke sociale diensten en zij hebben 
gesolliciteerd. Nog onlangs stond in 
Vrij Nederland beschreven hoeveel 
t i jd juist deze jongeren besteden aan 
solliciteren. Alle bedrijven gaan zij af 
op de brommer om alsjeblieft maar 
ergens aan de slag te komen. Zij 
hebben zich rot gesolliciteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
geschokt door de opmerking van de 
VVD dat de overheid geen taak zou 
hebben, een uitkering te regelen voor 
jongeren die nu om hem of haar 
moverende redenen op zo jonge 
leeftijd de school verlaten. Hieruit 
spreekt een volledige onbekendheid 
met de maatschappelijke realiteit. Op 
de lagere school al wordt de voorse-
lectie gepleegd: jij gaat naar de LTS, 
jij naar de LHNO, jij mag naar de 
MAVO. Voor anderen geldt HAVO, 

VWO en wellicht daarna een universi-
taire of een hogere beroepsopleiding. 

Wie echter op 11-, 12-jarige leeftijd 
naar het lager-beroepsonderwijs gaat 
en daar niet op het hoogste niveau 
'afstudeert', voor die jongeren bestaat 
niet eens een vervolgopleiding. Voor 
hen zou het kort middelbaar beroeps-
onderwijs moeten worden ingevoerd, 
integraal. Nu bestaat de mogelijkheid 
van vervolgonderwijs echter niet 
eens. Zelfs de mogelijkheden om deel 
te nemen aan bedrijfsopleidingen en 
leerlingenstelsel zijn afgesloten. 

De jongeren over wie wij nu spreken, 
zijn namelijk werkloos van school af, 
hebben geen baan en geen mogelijk-
heid om door die baan ook te kunnen 
deelnemen aan verder onderwijs. Dat 
is de werkelijkheid, en dan, na 
eindeloos solliciteren, na een halfjaar, 
het recht op een lage uitkering. Deze 
uitkering zou dan, voor deze jongeren, 
die in de zomer van 1982 van school 
zijn gekomen, abrupt niet ingaan. Wel 
in de wachtkamer, wel voorbereidings-
bijeenkomsten van de Gemeentelijke 
Sociale Dienst over hoe het straks 
gaat met zo'n uitkering, en dan op de 
vooravond van de dag waarop het 
recht feitelijk ingaat weg, niks, blijf 
maar thuis, ga maar naar moeder. 

Voor ons gaat werk voor het 
inkomen, maar waar liggen dan de 
plannen voor arbeidsplaatsen? 
Inleveren voor werkgelegenheid? 
Daarvan is hier geen sprake. Boven-
dien, dan zou dit inleveren toch niet 
juist en alleen door deze groep 
mogen gebeuren. Wij hebben er in 
het verslag al op gewezen, dat nog 
niet zo lang geleden de jeugdlonen en 
daarmee de uitkeringen aanzienlijk 
zijn verlaagd. Daarna is geen daling 
van de jeugdwerkloosheid opgetreden. 
De Regering zegt, dat dit haar grote 
zorgen baart. 

Al eerder heb ik gesteld, dat het er 
niet om gaat te stellen dat de sociale 
zekerheid onbetaalbaar wordt. Waar 
het om gaat, is de vraag op wie de 
lasten worden afgewenteld van de 
slechte verdeling van de betaalde 
arbeid. Deze problematiek behoort 
hier te worden behandeld. Over een 
jeugdwerkplan weet de Regering 
slechts te melden, dat er in januari 
een brief naar de Stichting van de 
Arbeid gaat. Er wordt de jongeren 
geen perspectief geboden. 

Het falen van het economisch 
beleid wordt afgewenteld op de 
zwakste groep uit onze samenleving, 
ook op de jongeren van nu, de 
generatie van morgen, zoals de VVD 
dat zo mooi zegt, die niets wordt 
geboden, geen opleiding, geen werk 

en geen uitkering. Dat kan niet. Ga 
maar naar moeder. De ouders krijgen 
kinderbijslag. In een debat over deze 
uitkeringen, onlangs voor de AVRO-mi-
crofoon, zei mevrouw Oomen: De 
jongeren hebben met een RWW-uitke-
ring een hoger besteedbaar inkomen 
dan hun ouders. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarmee 
erkent zij dat juist de ouders van deze 
jongeren een heel laag inkomen 
hebben. Men moet zich eens indenken, 
wat het zou betekenen, als deze 
ouders worden geacht nog f54 per 
week bij te dragen om in het onder-
houd van deze jongeren te voorzien 
ten einde voor kinderbijslag in 
aanmerking te kunnen komen. 

De jongeren over wie wi j het nu 
hebben komen niet uit rijke gezinnen. 
Wat heet? Het overgrote deel van 
deze jeugdige schoolverlaters komt 
uit gezinnen met een zeer laag 
inkomen. Wij hebben daarop in het 
verslag al gewezen. Dat zijn gezinnen, 
waar reikhalzend wordt uitgezien naar 
de dag, waarop deze jongeren hun 
eigen salaris binnen brengen, waar 
zelfs de uitkering van deze jongeren 
een bijdrage levert in het gezinsinko-
men. Ik wijs ook op de Algemene 
Bijstandswet; men wordt geacht f 10 in 
de week af te dragen aan kostgeld. 

De heer Linschoten (VVD): Mevrouw 
Ter Veld legt een duidelijke relatie 
tussen het inkomen van deze jongeren 
en de wijze waarop zij een bijdrage 
aan het gezinsinkomen kunnen 
leveren. Als de jongeren op school 
blijven en niet werkloos zijn, worden 
de ouders geconfronteerd met de 
kosten van de opvoeding van hun 
kinderen zonder dat daar een uitkering 
van de jongeren tegenover staat. 
Vindt zij deze situatie terecht? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wijs 
erop dat de vroege schoolverlaters, 
de zestien- en zeventienjarigen, voor 
een zeer groot deel komen uitgezinnen 
met zeer lage inkomens. Het is zeer 
jammer en betreurenswaardig dat het 
langduriger deelnemen aan het 
onderwijs vaker voorkomt bij mensen 
met een iets ruimere beurs. Ook wijs 
ik erop dat wij gelukkig in Nederland 
een systeem kennen van inkomensaf-
hankelijke bijdragen ook in opleidingen 
voor zestien- en zeventienjarigen. Het 
is geen grote bijdrage. Deze mag wat 
mij betreft meer zijn. Daar wordt dus 
in een bepaalde mate soelaas gebo-
den. 

De heer Linschoten (VVD): Dat neemt 
niet weg, dat mevrouw Ter Veld aan 
jongeren die besluiten om van school 
af te gaan, een eigen inkomen wi l 
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toekennen, terwijl zij dat zelfde 
inkomen niet toekent aan jongeren 
die op school blijven. Dat is een 
verschil. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wijs 
erop dat er een verschil in situatie is. 
De uitkering voor zestien- en zeventien-
jarige schoolverlaters is geen uitkering 
in de zin van een zelfstandig inkomen, 
maar een bedrag dat hen in staat stelt 
om in het gezin van hun ouders in een 
zekere mate zelfstandig te functione-
ren. Ook dan worden zij geacht een 
tientje in de week bij te dragen aan 
kostgeld. In die gezinnen kan dat 
nogal wat uitmaken. 

De heer Linschoten (VVD): U hebt ons 
aangevallen op onze stelling dat het 
eigenlijk niet de taak van de overheid 
is om jongeren, als zij op jonge 
leeftijd besluiten om van school te 
gaan om welke reden dan ook - daar 
kunnen best vele sociale problemen 
achter zitten - een inkomen te 
verschaffen. Waarom zou dat de taak 
van de overheid zijn? Als men een 
eigen inkomen wil hebben, op welke 
leeftijd dan ook, mag men daarvoor 
dan geen eigen verantwoordeli jkheid 
dragen? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De taak van de overheid 
is enerzijds klaar te staan met adequate 
opleidingsmogelijkheden en ander-
zijds een dusdanig werkgelegenheids-
beleid te voeren dat deze jongeren 
geen aanspraak behoeven te maken 
op een dergelijke uitkering, maar met 
hun eigen krachten en mogelijkheden 
in staat zouden zijn om hun talenten 
te gebruiken en werk te vinden. Dat 
verwachten wij van de overheid, dat 
zou de fractie van de VVD ook van de 
overheid moeten verwachten en dat is 
het beleid dat ik ook verwacht van de 
fractie van de VVD. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben het 
met u eens dat dit de uiteindelijke 
doelstelling zou moeten zijn. Daarom 
blijft mijn fractie er ook aan vasthouden 
dat er binnen een half jaar een 
jeugdwerkplan op tafel ligt en dat 
jongeren perspectief wordt geboden. 
Dat perspectief zal alleen maar een 
ondergrond kunnen krijgen als het 
sociaal-economisch beleid in het 
algemeen daarvoor een draagvlak 
biedt. Juist daarom zijn bij voorbeeld 
maatregelen als deze noodzakelijk! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wij 
hebben een week gedebatteerd over 
een aantal sociale wetten. Mijn fractie 
heeft een aantal voorstellen gedaan 
om aan te geven hoe dat anders zou 

kunnen. Het voorstel om nu de 
RWW-uitkering af te schaffen, was 
daar echter niet bij. Toch ben ik van 
mening dat mijn fractie een evenwich-
tig beleid heeft voorgesteld, waarin 
de lasten eerlijk verdeeld waren en 
waarin de werkgelegenheid wel 
degelijk uit zou kunnen groeien tot het 
normale niveau. 

Ik ben er overigens blij mee, dat ook 
de heer Van Linschoten wijst op het 
belang van bestrijding van de jeugd-
werkloosheid en ik hoop dat wij dat 
ook, bij voorbeeld wanneer het gaat 
om de EAJ-projecten, in de praktijk 
zullen merken. 

Mijnheer de Voorzitter! Om de 
RWW-uitkering per 1 januari niet ui t te 
keren, lijkt toch niet op behoorlijk 
bestuur? Deze jongeren hebben in de 
wachtkamer gezeten en net op het 
moment dat zij aan de beurt zouden 
zijn is het 'stop'! Als je er werkelijk 
voor wil zorgen dat deze jongeren 
hun vertrouwen in de overheid 
verliezen, dan moet je dat zo doen! 

Je moet er dan niet verbaasd over 
zijn dat dit gevolgen heeft voor de 
wijze waarop in de toekomst de 
jongeren de overheid tegemoet zullen 
treden. Ik doe daarom een dringend 
beroep op de Regering èn de Kamer 
om in geen geval deze maatregel op 1 
januari a.s. te doen ingaan. Ik heb 
daartoe een amendement ingediend. 

Zou een andere uitkeringsregeling 
denkbaar zijn? Ik wijs op het SER-ad-
vies. Het grootste deel van de leden 
van de SER dringt er daarin op aan 
om voor werkloze schoolverlaters een 
uitkeringsrecht in het kader van de 
RWW te blijven hanteren. Hierop wil 
ik graag de visie van de Regering 
vernemen. 

Voor ons blijft uitgangspunt dat 
deze jongeren in de eerste plaats als 
werkloze schoolverlaters moeten 
worden gezien, werklozen die een 
baan zoeken en daar ook recht op 
hebben. Een vergelijking met scholie-
ren is dan schrijnend. De Regering 
ziet dat niet in. Zoals ik al zei, hun 
situatie is wezenlijk anders; het zijn 
geen scholieren, niet in de laatste 
plaats, omdat adequate onderwijs-
voorzieningen ontbreken. 

Het zijn werklozen, werkzoekenden, 
van wiens talent en mogelijkheden 
onze samenleving thans kennelijk 
geen gebruik ziet te maken; een 
vernietiging van menselijk kapitaal. 
Als werklozen moeten deze jongeren 
ook kunnen worden aangesproken. 
Als hen passend werk wordt aangebo-
den - wat een geluk zou dat zijn - dan 
moeten zij dit aanvaarden. Als het 
arbeidsbureau hen in de gelegenheid 

stelt tot scholing, dan moeten zij daar 
gebruik van maken. Zij behoren te 
voldoen aan de plichten die deze 
samenleving stelt en zij hebben dan 
ook rechten. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans 
wordt geadviseerd over één geïnte-
greerde regeling voor alle werkloos-
heidsuitkeringen, de WW, de WWV en 
de RWW. De SER hoopt daarover nog 
voor de zomer advies uit te brengen. 
In dat kader adviseert een deel van de 
SER in het spoedadvies om, eventueel 
vooruit lopend op deze integrale 
regeling, te kijken naar de positie van 
werkzoekenden zonder of met een 
zeer kort arbeidsverleden. 

Daarbij behoort dan ook bekeken te 
worden hoe de positie van werkloze 
schoolverlaters moet worden gere-
geld. Ik vind het onbegrijpelijk dat 
- met als enig argument het regeerak-
koord; dat is toch geen rechtsgrond? 
- niet zorgvuldiger wordt omgegaan 
met het uitkeringsrecht van werklozen. 

Ik vind dat de Regering met de 
spoed en de wijze waarop dit wetsvoor-
stel is ingediend en de behandeling 
daarvan onzorgvuldig omgaat met 
deze rechten. Als er een wijziging had 
moeten komen van de bijstandswet, 
dan zou de normale procedure zijn 
geweest dat er advies was gevraagd 
aan het Adviescollege Algemene 
bijstandswet. Dan had het besluit 
twee maanden voor de ingangsdatum 
al ter inzage gelegen. 

Bij zo'n wetswijziging, zeker 
wanneer het gaat om zo'n belangrijke 
vraag als voor welke jongeren, ouders 
aanspraak kunnen maken op een 
kinderbijslaguitkering, zou een 
SER-advies noodzakelijk zijn geweest. 
Naar ons oordeel behoort over een 
toekomstige regeling voor werkloze 
schoolverlaters in het licht van de al 
eerder genoemde adviesaanvraag, de 
SER en het Adviescollege Algemene 
Bijstandswet verzocht te worden, een 
interimadvies uit te brengen over het 
of en het hoe van een specifieke 
regeling voor werkloze schoolverla-
ters. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil 
hiertoe een motie indienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ter Veld 
en Buurmeijer wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de Regering het 
voornemen heeft per 1 januari a.s. 
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aan 16- en 17-jarige werkloze school-
verlaters geen RWW-uitkering meer te 
verstrekken; 

overwegende, dat dit voornemen de 
bij de jongste groep schoolverlaters 
gewekte verwachtingen volstrekt 
negeert; 

van oordeel, dat regelingen voor 
jongeren dienen te zijn ingepast in 
een beleid gericht op de creatie van 
arbeidsplaatsen en scholingsmogelijk-
heden; 

tevens van oordeel, dat in dit licht 
bezien de Regering in gebreke blijft bij 
het bieden van perspectief aan deze 
categorie jongeren; 

constaterende, dat door de meerder-
heid van de leden van de SER wordt 
aangedrongen op een regeling voor 
werkloze schoolverlaters in het kader 
van de RWW; 

dringt er bij de Regering op aan: 
a. af te zien van haar voornemen 

en 
b. in het licht van de in de SER in 

gang zijnde studie over een geïnte-
greerde werkloosheidsregeling, 
hierop vooruit lopend een gerichte 
adviesaanvrage te doen uitgaan aan 
de SER en het Advies College Algeme-
ne Bijstandswet om te komen tot een 
aanvaardbare regeling voor werkloze 
schoolverlaters, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 11 (17 697). 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Misschien in de ogen 
van de bewindspersoon een klein 
probleem - want alles wordt afgedaan 
als geen probleem, zolang de bij-
standsgrens nog niet bereikt is - is de 
situatie van de pendelarbeider. Nu al 
leidt dit tot problemen waar in de 
wachtperiode geen kinderbijslag 
wordt uitgekeerd. Hoe denkt de 
bewindspersoon dit probleem bij 
onverhoopte aanname van zijn 
voorstellen op te lossen? 

Mijn fractie is uitermate verbaasd 
over de wijze waarop wordt omge-
sprongen met de budgettaire neutrali-
teit. Strikt genomen - zo zegt de 
Regering zelf - betekent het wetsvoor-
stel een ombuiging in de Kinderbij-
slagwet van f30 miljoen, die daarna 
weer wordt aangewend om de 
kinderbijslag van de 16- en 17-jarigen 
te kunnen bekostigen. De argumentatie 
luidt dat anders de ombuigingen niet 
kunnen worden gerealiseerd. Zo is de 

ombuigingstaakstelling verheven tot 
het doel dat alle middelen heiligt. 

Wij achten dit onaanvaardbaar. Ook 
voor andere fracties moet een 
dergelijk omspringen met een 
afspraak over budgettaire neutraliteit 
niet te pruimen zijn. Ik heb daarom 
een amendement voorbereid, zodat in 
ieder geval dat artikel kan worden 
afgewezen. 

Ik sprak over een beleid dat gericht 
is op het bieden van toekomst. Een 
beleid dat enig perspectief aan 
jongeren biedt, moet een beleid zijn 
waarin de samenleving zich tot het 
uiterste inspant om werkgelegenheid 
te creëren, eerlijk te verdelen en 
onderwijsmogelijkheden voor jonge-
ren uit te breiden. Het mag niet zo zijn 
dat jongeren die nu van school zijn 
afgekomen en straks van school 
afkomen, te horen kri jgen: mooi dat je 
wat geleerd hebt, maar wi j hebben je 
niet nodig; blijf nog even - hoe lang 
- in de wachtkamer. De samenleving 
heeft op dit moment geen behoefte 
aan jullie. 

D 
Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l slechts een enkele 
opmerking maken over wetsontwerp 
17 711. Mijn fractie is er tevreden over 
dat de Staatssecretaris de in successie 
door de SER, de Raad van State en de 
fracties van de PvdA en het CDA 
geuite opvatting dat de gelijktrekking 
van de overlijdensuitkeringen niet 
beperkt mag blijven tot de duur 
daarvan, nu ook deelt. Wij zien ook in 
- gegeven de voortgeschreden ti jd is 
het allemaal niet meer anders - dat 
hiervoor nog enige tijd van onderzoek 
en voorbereiding nodig is. 

Wij vinden evenwel, dat de feitelijke 
toezegging die de Staatssecretaris 
doet over de door hem te nemen 
actie, veel te vaag is. De term 'te 
gelegener t i jd ' geeft de Kamer geen 
enkel houvast. De gelegenheid die de 
bewindsman 'bij voorbeeld' zegt te 
kunnen aangrijpen, namelijk de 
herziening van de AOW in verband 
met de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, is niet op enige 
datum gefixeerd. 

Naar wij hebben vernomen, is de 
Sociaal-Economische Raad nog niet 
eens met de werkzaamheden begon-
nen voor het ter zake gevraagde 
advies, zodat zelfs ongerustheid 
ontstaat over de vraag of het geheel 
aan wetswijziging, benodigd voor de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, wel gereed zal zijn op de 
datum waarna geen afwijking van de 
derde richtlijn van de EG meer is 
toegestaan. 

Het zou goed zijn, als de Staatsse-
cretaris de Kamer een inventarisatie 
doet toekomen van alle wijzigingen 
die in dat kader nodig zijn, alsmede 
een ti jdsplanning. Daarop komen wi j 
echter nader terug tijdens de UCV 
over het emancipatiebeleid. 

Thans zien wij ons genoodzaakt, de 
Staatssecretaris een datum te vragen, 
waarop de voorstellen voor verdere 
gelijktrekking van de overlijdensrege-
ling aan de Kamer worden aangebo-
den. Een en ander is in een motie 
vervat. Ik heb de eer, mijnheer de 
Voorzitter, u die thans te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dales, 
Ter Veld en Buurmeijer wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in wetsontwerp 
17 711 slechts de duur van de overlij-
densuitkering in de AOW wordt gelijk 
getrokken met de duur van de 
overlijdensuitkeringen zoals die zijn 
vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, 
de Ziektewet, de WWV en de WAO; 

overwegende, dat zowel de Sociaal-
Economische Raad, in een unaniem 
advies, als de Raad van State erop 
hebben gewezen dat het om redenen 
van uniformering in bijzondere mate 
de voorkeur verdient om de overli j-
densuitkering niet alleen naar de 
duur, maar ook naar de inhoud gelijk 
te trekken met andere sociale verzeke-
ringswetten; 

van oordeel, dat de verdere uniforme-
ring van de overlijdensuitkering in de 
AOW op korte termijn haar beslag 
dient te krijgen; 

verzoek de Regering, vóór 1 mei 
1983 een ontwerp van wet in te 
dienen dat tot strekking heeft de 
bedoelde uniformering in brede zin 
tot stand te brengen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6(17 711). 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik stel het op prijs, mevrouw 
Dales te feliciteren met haar maiden-
speech als kamerlid. Ik hoop van harte 
dat zij hier meermalen het woord zal 
voeren, en op uitvoeriger wijze dan zij 
zoeven heeft gedaan. Alle begin is 
misschien moeili jk! 
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Mijnheer de Voorzitter! De uitersten 
raken elkaar. In één adem spreken wij 
vanavond over bezuinigingen ten 
koste van jonge werklozen in de 
leeftijd van 16 en 17 jaar en van 
AOW-ers van wie een der huwelijks-
partners is overleden. Het eerste 
voorstel stuit bij mijn fractie op 
minder weerstand dan het tweede. In 
de samenleving is dit ogenschijnlijk 
anders, wanneer men let op alle 
ophef rondom het voorstel om het 
recht op bijstand krachtens de RWW 
voor 16- en 17-jarigen met ingang van 
1 januari aanstaande te beëindigen. 
Heel iets anders is de vraag, of er in 
alle opzichten kan worden gesproken 
van een recht. Daarop kom ik nog 
terug. 

Met betrekking tot het afschaffen 
van die bijstand aan werklozen maak 
ik eerst enkele opmerkingen van 
algemene aard. De aangekondigde 
maatregel treft jongeren van 16 en 17 
jaar, zoals ik al heb gezegd. Dat zijn 
voor de wet minderjarigen. Ten 
gunste van hen geldt de wettelijk 
vastgestelde zorgplicht van de 
ouders. 

Artikel 404 van boek -1 van het 
Burgerlijk Wetboek laat daarover geen 
onduidelijkheid bestaan. De verant-
woordelijkheid voor opvoeding en 
onderhoud van minderjarigen ligt ten 
principale geheel en al bij de ouders 
of voogden en niet bij de overheid, 
hoe vervelend, triest en demotiverend 
het ook kan zijn, wanneer werkzoeken-
den in de desbetreffende leeftijdsklas-
se niet aan de slag kunnen komen en 
daardoor geen eigen inkomen kunnen 
verwerven. Hoe je het ook wendt of 
keert, 16- en 17-jarigen zijn voor alles 
kind en dat is aan de hoede van de 
ouders toevertrouwd. 

In de schriftelijke voorbereiding van 
het wetsontwerp is de vraag aan de 
orde geweest, of de werkloze jongeren 
van 16 en 17 jaar met betrekking tot 
hun inkomenspositie moeten worden 
vergeleken met een werkende jongere 
of een scholier. 

Op zich zelf is dat een begrijpelijke 
en relevante vraag, maar voor mijn 
fractie is het duidelijk dat wi j in de 
eerste plaats te maken hebben met 
een minderjarige. Ik herhaal dat een 
minderjarige ten laste van de ouders 
of de voogden komt. Vandaar dat het 
handhaven of weer toekennen van 
kinderbijslag een volstrekt logische en 
juiste beslissing is. Aan de ouders is 
het om een eventuele afspraak te 
maken over de besteding van de op 
die manier uitgekeerde gelden. 

Mijnheer de Voorzitter! In de 
discussie rond het nu in bespreking 
zijnde voorstel wordt met verontwaar-
diging uitgeroepen dat jongeren van 
16 en 17 jaar weer in een afhankelijke 
positie ten opzichte van de ouders 
worden gebracht. Ik denk dat dit in 
veruit de meeste gevallen nog nooit 
anders is geweest en dat het als 
vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Bovendien vraag ik mij af, wie ooit 
heeft bedacht dat jongeren van die 
leeftijdscategorie - dus de leeftijdsca-
tegorie van 16 en 17 jaar - zo nodig 
zelfstandig moeten zijn. 

Wat is de drijvende kracht achter 
die opvatting? Misschien komt daar in 
de loop van dit debat wel wat meer 
zicht op. Als het goed is, zal een kind 
nergens zo gelukkig zijn als in het 
eigen gezin. Ik wil daarmee niet om 
de werkelijkheid heen lopen en ik besef 
zeer wel dat er zulke gestoorde relaties 
kunnen zijn tussen ouders en kinderen 
dat er een scheiding tot stand moet 
komen, en wel in beider belang. Ik ben 
er echter van overtuigd dat de schuld 
in zo'n situatie lang niet altijd bij de 
ouders, maar juist bij het kind ligt, 
mede door druk vanuit de samenleving 
om op zo jeugdig mogelijke leeftijd 
zelfstandig te gaan leven en wonen. 

Ook hier zien wi j iets van het 
wegvallen van normen en waarden. 
Denk aan de door God gegeven 
gezagsrelaties in een gezin. Het 
wegvallen van die normen en waarden 
werkt ontwrichtend, tot schade van 
mens en samenleving. Hoe het ook 
zij, de ouders blijven verantwoordelijk 
en niet de overheid, dus niet de 
samenleving. 

Een andere opmerking van algeme-
ne aard betreft onze visie op de taak 
en verantwoordelijkheid van de 
overheid. Nu dit kabinet de maatrege-
len inzakede 16-en 17-jarige werklozen 
alleen om budgettaire motieven wil 
nemen, ontstaan er in de samenleving 
weerstanden. Ik heb daar al op 
gewezen bij de debatten naar aanlei-
ding van de regeringsverklaring. Als 
de Regering niet tot een nieuwe 
afbakening van de eigen taken komt 
en die nieuwe afbakening niet aan de 
burgerij duidelijk maakt, dan zal het in 
de komende ti jd - en naar moet 
worden gevreesd zelfs in de komende 
jaren - protesten blijven regenen. 
Benadeelden voelen zich gepakt en 
zelfs bedrogen, omdat hen verworven-
heden en rechten zouden worden 
afgepakt. 

Men is eraan gewend dat men alle 
problemen van financiële en sociale 
aard kan afwentelen op de overheid. 

Dit keer zijn het de jongeren - en 
onder hen vele drop-outs - die zich 
onheus behandeld achten. Is de 
Staatssecretaris het met mij eens dat 
de overheid in wezen geen verant-
woordelijkheid draagt voor de 
inkomensderving van minderjarigen? 
Zo neen, is hij dan van plan om het 
recht op een bijstandsuitkering voor 
jongeren weer te herstellen zodra de 
financieel-economische situatie dit 
toelaat? 

De derde opmerking van algemene 
aard betreft het gebruik van het 
begrip 'recht'. In de zin van de wet is 
het volkomen juist dat wordt gespro-
ken van een 'recht'. Sinds 1965 is een 
bijstandsregeling voor jonge werk-
lozen van 16 en 17 jaar wettelijk 
vastgelegd. Naar mijn vaste overtui-
ging is dat besluit uit 1965 volstrekt 
onjuist geweest. Het voegde een 
nieuwe loot toe aan de stam van de 
verzorgingsstaat, die nu zo onder druk 
staat en om financiële redenen stukje 
bij beetje wordt afgebroken. Is de 
Staatssecretaris het met mij eens dat 
de uitspraak van Minister De Koning, 
nog vandaag in deze Kamer gedaan, 
namelijk dat wij met elkaar boven 
onze stand hebben geleefd, ook van 
toepassing is op het royale gebaar ten 
opzichte van de jeugdige werklozen? 

Nu er een einde wordt gemaakt aan 
de regeling dat jonge werklozen van 
16 en 17 jaar geen recht op bijstand 
hebben, heeft dat de instemming van 
mijn fractie. Wel hebben wij nog 
enkele vragen. Geldt het vervallen van 
een bijstandsuitkering voor jongeren 
van 16 en 17 jaar niet voor jongeren 
die nu al zelfstandig wonen? Als dat 
zo is, wat is daarvan de reden? De 
Staatssecretaris verwacht blijkens de 
nota naar aanleiding van het verslag 
niet dat jongeren ter wille van een 
uitkering sneller zelfstandig gaan 
wonen. 

Het recht op individuele bijstands-
verlening voor 16- en 17-jarige 
alleenstaanden is aan strikte voorwaar-
den gebonden, zo lees ik. Zijn dat 
nieuwe voorwaarden of gelden die 
ook al voor degenen die nu al zelfstan-
dig wonen? Welke criteria zijn dan 
van toepassing? Is het trouwens billijk 
en rechtvaardig, op deze wijze twee 
categorieën werkloze jongeren te 
maken? Waarom wordt niet als 
uitgangspunt gekozen dat voor elke 
jongere in de desbetreffende leeftijds-
categorie het recht op bijstand 
vervalt? 

Wat is erop tegen, als zij naar het 
ouderlijke huis teruggaan in het geval 
dat zij nu zelfstandig wonen? Kan dit 
niet tot meer gunstige effecten 
leiden? 
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In het verlengde hiervan kom ik op 
het volgende. Voor werkloze jongeren 
die op 31 december aanstaande nog 
geen 18 jaar zijn, maar wel recht op 
een uitkering hebben, is de voorge-
schreven wijziging niet van toepassing, 
zo wordt in artikel 6 voorgesteld. Ook 
dit acht mijn fractie onjuist, zowel op 
principiële als op juridische gronden. 
Er mag geen rechtsongelijkheid 
ontstaan. Vanuit deze gedachte heb ik 
een amendement ingediend op artikel 
6, waarmee een nieuwe tekst wordt 
voorgesteld. 

Ik heb er begrip voor dat 17-jarigen 
die nu reeds een uitkering hebben, 
een geweldige strop hebben als deze 
van de ene op de andere maand 
wegvalt. Daarom stel ik een gefaseerde 
beëindiging in drie maanden voor. 
Men kan dit vergelijken met de wijze 
waarop wij eerder op deze dag 
hebben gesproken en besloten over 
de beëindiging van de verevenings-
toeslagen bij de WAO. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag staat dat 20.000 16-jarigen per 
1 januari aanstaande in aanmerking 
kwamen voor een bijstandsuitkering 
en dat 4000 jongeren voor de zogehe-
ten overgangsregeling in aanmerking 
komen. Dit is een groot verschil, dat ik 
niet nader heb kunnen onderzoeken. 
Is er een verklaring voor dit verschil? 

Welke effecten zal het niet verlenen 
van een bijstandsuitkering aan jonge 
werklozen hebben op gezinnen met 
de laagste inkomens, waar de uitkering 
van de jongeren een welkome bron 
van inkomsten of extra inkomsten is? 
Hoe zit het precies met de gezinnen in 
Limburg en andere grensprovincies, 
waarvan de vader in het buitenland 
werkt en de kinderen geen werk 
kunnen vinden? Dit komt op grote 
schaal voor in Zuid-Limburg. Kinder-
bijslag kan dan niet worden verkregen, 
zo heb ik begrepen. Eventueel kan iets 
extra's uit de bijstand worden verkre-
gen. Hoe zit dit en wat betekent dit 
concreet? 

Ik wi jd nog enkele woorden aan het 
voorstel, de overlijdensuitkering in de 
AOW te beperken van vijf tot twee 
maanden. In het begin van mijn 
betoog heb ik reeds gezegd dat mijn 
fractie met dit voorstel heel wat meer 
moeite heeft dan met het andere. Als 
wij al moeten beknibblen op het 
inkomen van de oudsten en dikwijls 
zwaksten onder ons, moeten hiervoor 
zeer zwaarwegende motieven aanwe-
zig zijn. 

Voor de maatregel worden ander-
maal slechts budgettaire drijfveren 
aangegeven. Wel wordt als extra 

dimensie toegevoegd dat de maatregel 
de harmonisatie met de uitkeringsrech-
ten van andere sociale wetten bevor-
dert. Dit is echter slechts een positieve 
bijkomstigheid. 

De opbrengst van de gehele 
operatie moet ongeveer 50 miljoen 
gulden zijn. In de schriftelijke voorbe-
reiding heb ik gevraagd of in het 
geheel van de begroting van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid geen 
enkele andere mogelijkheid bestond 
om dit bedrag te bezuinigen. Boven-
dien moeten er prioriteiten worden 
gesteld. Mijn fractie acht het betreu-
renswaardig dat kosten ten bate van 
de emancipatie van meer belang 
worden geacht dan de uitkering aan 
AOW'ers van wie de echtgenoot of 
echtgenote is overleden en die 
doorgaans toch al een zeer moeilijke 
periode in hun leven doormaken. Ik 
hoop dat de Staatssecretaris op dit 
aspect ingaat. 

Tot slot vraag ik of de Sociale 
Verzekeringsraad zo snel op de 
nieuwe maatregelen kan inspelen dat 
terugvordering achteraf uitgesloten is 
Het lijkt mij uiterst pijnlijk, als door 
welke oorzaak ook een navordering 
moet plaatsvinden. Kan de Staatssecre-
taris garanderen dat dit niet zal 
gebeuren? 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Opnieuw 
behandelen wi j een bezuinigingsvoor-
stel, deze keer wel erg duidelijk 
voorzien van gelegenheidsargumen-
ten. In 1980 werd de zogenaamde 
referte-eis voor schoolverlaters 
ingevoerd. De wachtti jd van een 
halfjaar voor de RWW werd toen 
verdedigd met een verwijzing naar de 
WW en de WWV, waarin ook sprake 
was van een 'dagen-eis'. Twee jaar 
geleden werden schoolverlaters dus 
nog vergeleken met werknemers om 
een wijziging van de RWW te beargu-
menteren. Nu is opnieuw de RWW 
aan de orde en komt het beter uit, de 
schoolverlaters te vergelijken met 
scholieren. 

Het lijkt misschien voor de hand te 
liggen, maar het is een absurde 
vergelijking voor degene die weet 
welke enorme sommen geld de 
overheid besteedt aan onderwijssub-
sidies voor schoolgaande jongeren en 
wat hiertegenover staat voorwerkende 
en werkloze jongeren, namelijk 
praktisch niets. 

Ik verwijs de Staatssecretaris en de 
woordvoerder van de VVD-fractie 
naar het onderzoeksrapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 
getiteld: 'Profijt van de overheid'. 

Ik begrijp overigens best dat deze 
vergelijking uitstekende perspectieven 
biedt voor een verder bezuinigingsbe-
leid, desnoods net zo lang tot alle 
werkloze jongeren weer op de 
kinderbijslag van hun ouders zijn 
aangewezen. 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik mevrouw 
Beckers op één ding wijzen? Het 
betreft hetzelfde soort verschil in 
perspectief, dat mevrouw Ter Veld 
zoeven aanbracht. Natuurlijk zijn daar 
verschillen. Het gaat er ook niet om 
dat er, naar ons idee, niet erg veel 
gedaan moet worden voor jongeren 
die in deze situatie verkeren, juist om 
te zorgen dat zij weer enig perspectief 
krijgen en juist om ervoor te zorgen 
dat zij weer een baan krijgen op niet 
al te lange termijn. 

Maar het perspectief dat deze 
jongeren moet worden geboden is in 
eerste instantie perspectief in de zin 
van economische mogelijkheden om 
weer aan een baan te komen in de 
toekomst - niet het perspectief om 
met ingang van 1 januari een inkomen 
te krijgen zonder dat zij nog ooit 
hebben gewerkt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
was zonet al van plan u te interrumpe-
ren, mijnheer Linschoten, en ik wil er 
nu toch wel iets over zeggen. Als ik u 
dit soort vergelijkingen hoor maken, 
word ik eigenlijk alleen maar ontzet-
tend boos. Het lijkt wel, alsof een 
aantal mensen hier wereldvreemd 
rondloopt. Ziet u dan niet het verband 
tussen deze jongeren en dit soort 
maatregelen, en bij voorbeeld het 
inkomensplaatje dat deze weken hier 
de ronde heeft gedaan? 

Dit zijn de mensen die straks weer 
uitkomen op - 4 , -5°/o, enz., terwijl de 
mensen met de hoge inkomens - de 
mensen die wel een behoorlijke 
opleiding hebben gehad, die gestu-
deerd hebben - buiten schot bli jven. 
Het is precies deze redenering die u 
ophangt, mijnheer Linschoten, die dit 
hele mechanisme van die samenleving 
in stand houdt. Dit soort jongeren 
hebben geen kansen en zij zullen ook 
geen kansen krijgen. 

De heer Linschoten (VVD): Vandaar 
ook dat wij van dit kabinet vragen, dat 
er kansen komen voor dit soort 
jongeren. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat er een gezond financieel-econo-
misch beleid wordt gevoerd. Naar het 
oordeel van de fractie van de VVD 
passen dit soort maatregelen in dat 
gezonde financieel-economische 
beleid, juist om op langere termijn 
een stuk perspectief te bieden voor 
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deze jongeren die in enorme proble-
men zitten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
versta onder een gezond sociaal-eco-
nomisch beleid iets anders dan u, 
mijnheer Linschoten, maar dit lijkt mij 
nu te ver te voeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik realiseer 
me dat je cynisch wordt van een week 
vol met bezuinigingsdebatten en ik 
ben dat ook een beetje. De jongeren 
waarom het gaat, reageren anders. Ik 
citeer: 'Ik las in de kranten dat de 
uitkering waar ik per 1 januari recht 
op heb, wordt ingetrokken en daar 
baal ik goed van. Hartelijk bedankt, 
zou ik zo zeggen! '. Dit is het begin 
van een brief die wij van een 16-jarige 
schoolverlater kregen. De demonstra-
ties en protestbijeenkomsten spreken 
nog een veel duidelijker taal. 

Maar het is ook nogal wat om vlak 
voor Kerst te horen dat je per 1 
januari beloofde uitkering vervalt en 
dat je in plaats daarvan kinderbijslag 
krijgt, die tot zo'n f200 minder per 
maand kan zijn en die, als tegemoet-
koming in de kosten van de ouders 
die het kind grotendeels onderhouden, 
in de huishoudpot kan verdwijnen en 
dit vaak ook moet. Inschrijving op het 
Arbeidsbureau blijft echter voorwaar-
de. En zo krijgt de kinderbijslag het 
karakter van een werkloosheidsuitke-
ring, zonder dat de werkloze zelf 
daarop een uitkeringsrecht heeft. 
Daartegen heeft mijn fractie de 
grootste bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag mij 
af en probeer maar weer aan de weet 
te komen, of het kabinet zich een 
beeld heeft gevormd om welke 
jongeren het gaat. Uit de meest 
recente cijfers van het CBS blijkt dat 
in maart 1982 3 1 % van de jongeren 
die het voorgaande jaar van school 
waren gekomen, werkloos was. 
Probleemgevallen zijn: schoolverlaters 
met nauwelijks meer dan basisonder-
wijs en meisjes meteen LBO-opleiding. 
In drie van de vier gevallen had men 
in die 9 maanden nog geen baan 
kunnen vinden. 

Het Statistisch Magazine, 1982, nr. 
3, heeft de uitkomsten van een eerste 
onderzoeknaar de arbeidsmarktpositie 
van vroegti jdige schoolverlaters 
gegeven. De in begin 1981 onderzochte 
groep is in grote meerderheid 16 en 
17 jaar, heeft na het basisonderwijs 
geen schooldiploma meer behaald en 
komt uit het lager beroepsonderwijs. 

De werkloosheid onder deze categorie 
bleek - schrikt u niet - 40% te bedra-
gen. Daarbij moet men bedenken dat 
op dat moment de geregistreerde 

werkloosheid onder de totale beroeps-
bevolking ongeveer 8% was en onder 
de beroepsbevolking onder de 19 jaar 
22%. Het gaat dus echt om de 
jongeren die nauwelijks enig uitzicht 
hebben. 

Sindsdien is de situatie nog verslech-
terd. De schatting is dat per 1 januari 
aanstaande zo'n 20.000 16- en 
17-jarigen uit de wachtt i jd komen. Het 
recht op werk heeft voor hen geen 
betekenis. Nu wordt hen dan ook nog 
het recht op een zelfstandige uitkering 
afgenomen. Is het dan zo'n wonder 
dat zij daartegen te hoop lopen? 

De schriftelijke behandeling van het 
wetsontwerp is erg snel gegaan, zo 
snel dat de SER noodgedwongen met 
het advies kwam nadat het verslag 
was uitgebracht. In het SER-advies 
trekt het voorstel van het CNV, 
ondersteund door 9 Kroonleden, de 
aandacht. 

Dit voorstel, een afzonderlijke 
rijksgroepsregeling voor schoolverla-
ters, heeft één belangrijk voordeel 
vergeleken bij het wetsontwerp: 
minderjarige schoolverlaters krijgen 
allen een individueel recht op een 
uitkering, zij het op 80% van het 
huidige RWW-niveau. Wat ons echter 
steeds meer tegenstaat is de suggestie, 
die telkens weer gedaan wordt, dat 
slechte voorstellen goed zouden 
worden omdat ze geld opleveren en 
dat als alle argumenten wegvallen, 
dat bezuinigingsargument tenslotte 
toch de doorslag moet geven. 

Dat geldt in zekere zin ook voor het 
deel van de SER. Deze komt met een 
minder slechte oplossing dan die van 
de Regering, maar wel één waarbij 
even hard en even eenzijdig op 
jongeren wordt bezuinigd. In het 
regeringsvoorstel dragen zelfs de 12-
tot 16-jarigen bij aan de bezuiniging, 
doordat hun ouders in 1983 niet 
107,5% maar 106% van de kinderbij-
slagbedragen krijgen voor 6 tot en 
met 11-jarige kinderen. 

Overigens stel ik hierbij de vraag of 
en hoe per 1 januari 1984 die kinder-
bijslag voor 12-tot 17-jarigen wordt 
verhoogd tot 115%. De meeruitgaven 
die uit de wetmatige verhoging 
voortvloeien moeten immers in 1984 
gefinancierd worden. Hoe moet dat 
gebeuren? 

De bezwaren van de PPR-fractie 
tegen het voorliggende wetsontwerp 
zijn de volgende: 

een toegezegd inkomensrecht 
wordt de huidige 16- en 17-jarige op 
het allerlaatste moment ontnomen; 

zij blijven twee jaar langer afhankelijk 
van hun ouders of worden dat weer 
nadat zij al gewerkt en geld verdiend 
hebben; 

de negatieve inkomenseffecten 
komen bij de lagere inkomensgroepen 
veel harder aan dan bij de hogere 
(vroegtijdige schoolverlaters komen 
bovendien meer voor bij de lagere 
inkomensgroepen); 

de kinderbijslagwetgeving heeft 
nooit de bedoeling gehad te gaan 
optreden als een werkloosheidsvoor-
ziening en dan nog wel twee jaar 
lang, en niet alleen voor schoolverla-
ters maar ook voor werkloze 16- en 
17-jarigen die korter hebben gewerkt 
dan de referte-periode. 

Wij kunnen daarom geen enkele 
waardering voor deze maatregel 
opbrengen. Het is een maatregel die 
bovendien bijeffecten kan hebben, in 
de zin van een kans op ontwrichting 
van het samenlevingsverband waarin 
jongeren opgroeien. De regeling kan 
jongeren ertoe brengen van huis weg 
te lopen om op die manier recht op 
een uitkering te krijgen. Dat kan toch 
niet de bedoeling van dit kabinet zijn? 

Er lijkt met meer maatschappelijke 
kosten geen rekening te zijn gehouden, 
vooral niet met de positie van bij-
standsgezinnen en gezinnen met 
andere lage inkomens. De gemeenten 
worden steeds vaker geconfronteerd 
met de uitzichtloze positie waarin 
dergelijke gezinnen verkeren. Het niet 
Krijgen van een RWW-uitkering voor 
een 16- of 17-jarige - een uitkering 
waarop was gerekend - is vooral voor 
hen een gevoelige klap, zeker nu in 
1983 ook nog eens de kinderbijslag 
voor jongere kinderen wordt verlaagd. 

In een aantal gevallen kunnen ook 
problemen ontstaan met de vri jwil l ige 
ziekenfondsverzekering. Bij een 
gereduceerde premie gaat het altijd 
nog om zo'n f82 per maand. Moet dit 
uit de kinderbijslag worden betaald? 
De Ziekenfondsraad die op de valreep 
ook nog even mocht adviseren, ziet 
problemen voor jongeren die 18 jaar 
worden en dan pas vanaf de eerste 
dag van het volgende kwartaal RWW 
krijgen. Zonder nadere wettelijke 
regeling zijn deze jongeren, volgens 
deze raad, enige ti jd onverzekerd. Kan 
de Staatssecretaris duidelijk maken 
wat hiervoor de oplossing is? 

Het allerergste van dit voorstel is, 
naar mijn mening, dat de politiek 
weer onbetrouwbaar blijkt. Er is een 
belofte gedaan. Het ergste is dat die 
politiek opnieuw de mond vol heeft 
van solidariteit en eigen verantwoor-
delijkheid, maar intussen zelf arme 
groepen en randgroepen kweekt; dat 
zij mensen die het niet meer weten 
geen enkele hand toesteekt, hen 
integendeel steeds dieper wegdrukt in 
een grauw bestaan waar ze zelf maar 
moeten zien hoe ze eruit komen. 
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Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Zoals in dit debat al 
meermalen is gezegd spreken wi j 
over een overhaast voorstel. Er is 
sprake van onzorgvuldig handelen 
waar het betreft de procedure. 
Adviezen kunnen niet of nauwelijks 
worden verstrekt. Ik zal het allemaal 
niet herhalen. Ik wil in dit verband de 
Staatssecretaris wel een vraag stellen. 
Wat verstaat hij onder een zorgvuldige 
procedure als het gaat om dergelijke 
ingrijpende maatregelen? Ik neem ten 
minste aan dat de Regering gedachten 
heeft over een goede procedure rond 
het indienen van wetsontwerpen en 
over de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan alvorens kan worden 
gesproken van een zorgvuldige 
procedure. Ik hoor daarover graag iets 
meer. Anders komen wij telkens in 
deze discussie terecht. 

Met name van de kant van het CDA 
en de VVD is enkele malen gesugge-
reerd dat jongeren in een luxepositie 
zitten. Ik krijg echter steeds meer het 
gevoel - hetzelfde geldt waarschijnlijk 
voor de jongeren - dat jongeren zelf 
een luxe aan het worden zijn. De 
maatschappij kan deze jongeren niet 
meer 'financieren'. Er is als het ware 
geen plaats meer voor hen. Misschien 
komt deze gedachte in dit gezelschap 
wat raar over maar ik kan in ieder 
geval de verzekering geven dat heel 
wat jongeren met dat gevoel rondlo-
pen. Afgezien van allerlei meningsver-
schillen over wetsontwerpen, onder 
andere het onderhavige, ben ik van 
mening, dat de Regering zich zorgen 
zou moeten maken over het bij 
jongeren steeds sterker heersende 
gevoel, dat zij in deze maatschappij 
in een randpositie terechtkomen en 
dat zij eigenlijk overbodig zijn. 

Als er een groep is die heeft 
ingeleverd in de afgelopen jaren dan 
zijn het de jongeren. De verlaging van 
het minimumjeugdloon was niet 
gering. Het ging niet met een paar 
procenten. Het was een rigoureuze 
verlaging. Jongeren van 16 en 17 jaar 
hebben 45 tot 40% ingeleverd van het 
minimumjeugdloon en aanvullend de 
RWW-uitkering. Steeds vaker hoor je 
de vraag: moeten wij straks de vloer 
vegen tegen betaling van zakgeld of 
is ons perspectief dat wij moeten 
gaan betalen om een baan te krijgen. 

Ook vorige kabinetten hebben dit 
soort maatregelen verdedigd met het 
argument dat het nodig is om perspec-
tief te krijgen, ook voor deze jongeren. 
In het debat over de verlaging van de 
minimumjeugdlonen in december 
1980 heeft de toenmalige minister van 

Sociale Zaken, Albeda, gezegd: 'Mij 
valt op dat de zaak door de jongeren 
heel sterk wordt gezien als een 
aantasting op hun inkomen, hoewel 
het nog maar de vraag is of men goed 
in de gaten heeft dat het niet in de 
eerste plaats gaat om een poging van 
een groep met redelijke bestedingsmo-
gelijkheden wat af te halen maar om 
de arbeidsmarktpositie van de 
jongeren.' 

Het betekende toen een halvering 
van de minimumjeugdlonen en 
uitkeringen. De werkloosheid onder 
de jongeren is echter gestegen. Het 
argument waarmee toen de jeugdlo-
nen en de uitkeringen zijn verlaagd 
hield geen steek. Er was geen perspec-
tief. De werkloosheid is toegenomen. 
Nu zegt de Regering met gebruikma-
king van hetzelfde argument dat door 
deze groep moet worden ingeleverd. 

Je zou als jongere, maar ook als 
ieder ander die serieus het debat 
volgt, wel gek zijn als je dan niet 
meteen vraagt: hoe zit het dan met 
dat inleveren van november 1980 en 
de werkgelegenheid die toen is 
beloofd? Waarom wordt niet dezelfde 
of nog meer haast gemaakt met een 
gericht werkgelegenheidsbeleid voor 
jongeren? Waarom wordt opnieuw 
begonnen met het aantasten van 
uitkeringen, wat al eerder is gebeurd? 

In dit verband noem ik ook nog de 
wachtperiode voor de RWW van een 
halfjaar. Die is in 1980 ingevoerd met 
het argument dat dit in de RWW moest 
worden rechtgetrokken in verband 
met de wachtperiode bij de WW en de 
WWV. Ook hieruit blijkt dat een 
schoolverlater nu niet bepaald op een 
luxe positie kan bogen. Daar komt 
nog bij dat de kinderbijslag voor 
partieel leerplichtigen inmiddels ook 
is afgeschaft. 

Volgens het SER-advies waren er in 
november 1981 64.000 geregistreerde 
werkloze schoolverlaters. Ik heb geen 
tijd gehad om de recente cijfers op te 
zoeken; ik zou graag van de Staatsse-
cretaris vernemen om hoeveel 
jongeren het nu gaat. Van die 64.000 
waren zo'n 30.000 16 en 17 jaar. Die 
hebben samen per jaar - ik neem een 
gemiddelde van f200 per maand - al 
zo'n 60 miljoen ingeleverd. Deze 
groep heeft dus al heel wat ingeleverd. 
Vandaar dat wij dit voorstel afwijzen. 

Wij hebben daar nog een aantal 
andere argumenten voor. Zo juist is 
het argument van de gezinnen met de 
lage inkomens al genoemd. De 16- en 
17-jarigen, die de school verlaten en 
op de arbeidsmarkt verschijnen, zijn 
meestal jongeren uit de laagst 
betaalde gezinnen. Het is dan wel 

mooi dat de Staatssecretaris zegt: wij 
vertrouwen deze kinderen weer aan 
hun ouders toe. Dat is voor deze 
jongeren erg bedisselend, terwijl 
bovendien de gezinnen met die lage 
inkomens door het regeringsbeleid 
met een niet onaanzienlijke inkomens-
daling te maken krijgen. Daar komt de 
zorg voor de 16- en 17-jarigen dan 
weer bovenop, want de kinderbijslag 
is onvoldoende om die kosten op te 
vangen. 

Ik wijs in dit verband op een brief 
van de gemeente Tilburg, waarin 
wordt gesproken over de positie van 
de een-oudergezinnen en met name 
over de problemen voor deze gezinnen 
als die 16- en 17-jarigen weer op dat 
gezin terugvallen. De brief is aan de 
Staatssecretaris gericht, dus ik neem 
aan dat hij hem gelezen heeft. Tilburg 
is toch niet een in meerderheid linkse 
gemeente en als zo'n gemeente al zo 
duidelijk wijst op de problemen die 
door deze maatregelen gaan ontstaan, 
verwacht ik toch dat de Staatssecreta-
ris uitgebreid ingaat op de in deze 
brief genoemde argumenten. Doet hij 
dat niet, dan gaat hij aan deze concrete 
problemen voorbij. De oplossing 
ervan laat hij dan gewoon aan deze 
gezinnen en aan de gemeenten die 
ermee te maken krijgen, over. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw 
Brouwer sprak van ,'terugvallen op'. 
Dat zou betekenen dat de uitkering, 
als die eenmaal is toegekend, zou 
worden ingetrokken. Dat is niet de 
bedoeling. De maatregel geldt alleen 
voor nieuwe gevallen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat begrijp 
ik, maar misschien is het de Staatsse-
cretaris bekend dat in een een-ouder-
gezin, dat toch al in zo'n slechte 
positie zit, wordt gerekend op de 
uitkering die een 16- of 17-jarige krijgt 
als hij of zij van school gaat. Vaak heeft 
men al moeten lenen om de vaak 
aanzienlijke kosten van de schooltijd te 
kunnen betalen. 

Waarom duurt het overigens zo 
lang voordat dat jeugdwerkplan er 
komt? Waarom ligt er nog geen 
ontwerp op tafel? Hoe gaat dat met 
16- en 17-jarigen die straks alleen 
kinderbijslag krijgen? 

Moet ik dan niet denken aan werken 
met behoud van uitkering, waarover 
wij nog een discussie krijgen, maar 
werken met behoud van kinderbijslag? 
Is dat het toekomstperspectief? Of zie 
ik dat niet goed? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
thans te spreken over de vraag of 
ouders nu wel of niet verantwoordelijk 
zijn voor minderjarigen. Juridisch 
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gezien, is dat het geval. Maatschappe-
lijk gezien, is een ontwikkeling waar te 
nemen, die in tegenovergestelde 
richting gaat. De kinderen zijn eerder 
zelfstandig en stellen zich ook eerder 
zelfstandig op en wil len zelfstandig in 
hun levensonderhoud voorzien. Het is 
niet waar, dat degenen, die bezwaar 
tegen dit wetsontwerp hebben 
uitgaan van de visie van losse 
individuen. 

Zij gaan uit van een visie van een 
recht op zelfstandig bestaan van 
individuen, ook van kinderen dus, die 
de overheid niet in een afhankelijke 
positie kan dwingen. Als dit gebeurt 
- onder meer door de financiële 
consequenties van dit wetsontwerp -
dan zal daarop een maatschappelijke 
reactie komen. De jongeren die 
zelfstandig wil len gaan wonen, zullen 
niet zeggen: Ik ga nu maar niet, ik blijf 
in het gezin. Het is mogelijk dat er al 
problemen in het gezin zijn. 

Deze maatregel zal er waarschijnlijk 
toe leiden, dat de kinderen het huis 
eerder zullen verlaten. Zij wil len de 
mogelijkheid hebben om financieel 
zelfstandig te zijn. Ik wijs in dit 
verband op een brief van de gemeente 
Slochteren, waarin wordt aangegeven, 
dat het wetsontwerp voorbij gaat aan 
de maatschappelijke realiteit. In grote 
steden verlaten de kinderen steeds 
meer de ouderlijke woning. Deze 
maatregel zal die ontwikkeling 
bevorderen. Welke groep wordt door 
deze maatregel getroffen? Zij treft met 
name de jeugdigen met een lagere 
opleiding. 

Het is niet terecht deze groep te 
gaan vergelijken met de groep, die 
nog op school zit. Deze groep heeft 
een opleiding afgemaakt, staat nu 
voor de - zeer hoge - drempel van de 
arbeidsmarkt. In feite is deze jongere 
alleen te vergelijken met een werkne-
mer, met die uitzondering, dat hij 
geen werk heeft. Dat is natuurlijk niet 
de schuld van de schoolverlaters. 

Ook van de kant van de VVD is 
gesteld - ik vind dit een gelegenheids-
argument - dat die werkloze school-
verlater kan worden vergeleken met 
iemand die nog op school zit. Stel, dat 
die vergelijking wordt doorgetrokken 
tot 27-jarigen. Er zijn 26-jarige studen-
ten, die een studietoelage ontvangen. 
Moet ik degenen die werkloos zijn en 
nog geen 27 jaar zijn vergelijken met 
studenten? Gaat die vergelijking op? 

De heer Linschoten (VVD): Neen. 
Mevrouw Brouwer zal het toch wel 
met mij eens zijn, dat studenten tot 
hun 27ste jaar geen inkomen van de 

overheid, zoals hier bedoeld, ontvan-
gen. Als men die vergelijking zou 
maken - zij trekt de zaak wel uit haar 
verband - gaat zij wel degelijk op. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Neen, door 
het maken van die vergelijking haalt 
men de zaken uit hun verband. 
Waarom moeten wi j 16- en 17-jarige 
ex-scholieren, die werk zoeken 
vergelijken met scholieren en dan 
zeggen: Hun inkomenspositie vormt 
de kinderbijslag, en daarom moet ook 
aan deze groep kinderbijslag worden 
gegeven? Het gaat erom, dat deze 
jongeren afhankelijk zijn van werk 
voor hun inkomen. Het probleem is, 
dat er geen werk is. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb die 
vergelijking gemaakt in relatie tot de 
manier, waarop jongeren bijdragen in 
het totale gezinsinkomen. Als aan 16-
en 17-jarige werkloze jongeren een 
RWW-uitkering wordt toegekend, dan 
gaat het gezin over meer inkomen 
beschikken dan in het geval die 
jongeren op school hadden gezeten. 

Dat creëert een andere situatie 
Daarop was mijn opmerking, waar het 
de vergelijking met mensen op school 
betreft, toegesneden. Dat mag u niet 
op de manier waarop u het doet uit 
zijn verband rukken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De vergelij-
king die u maakte is mij wel duidelijk. 
Maar als deze jongere werk heeft 
gevonden en daarvoor normaal 
betaald krijgt, zal hij nog een hogere 
bijdrage aan het gezinsinkomen 
leveren. 

De heer Linschoten (VVD): En terecht, 
naar mijn oordeel. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Hoezo 
terecht? Als er werk is, is het terecht 
dat hij een 'hoog' inkomen heeft. 
Heeft een schoolverlater geen werk 
dan moet hij daarvoor bloeden en 
krijgt hij alleen kinderbijslag. Dat is de 
conclusie, die hieruit moet worden 
getrokken. 

De heer Linschoten (VVD): Het hangt 
heel erg samen met de vraag in 
hoeverre je in dit verband de taak van 
de overheid ziet. Wie is verantwoorde-
lijk voor het realiseren van een 
inkomen van een bepaald individu? 
De VVD-fractie zegt: in geval van 
werklozen van 16 en 17 jaar vinden 
wij niet dat de overheid per definitie 
op voorhand verantwoordelijk is voor 
het inkomen van die personen. Als de 
persoon in kwestie in staat is, zelf een 
inkomen te verwerven, derhalve die 
verantwoordelijkheid zelf op zijn 
schouders neemt, is het ook terecht 

dat hij over een inkomen beschikt, al 
dan niet bijdragend aan de gezinssitu-
atie. 

Mevrouw Brouwer (CPN): En wie is 
volgens de VVD-fractie verantwoorde-
lijk voor het werk, dat deze schoolver-
later graag zou wil len hebben? Is dat 
een taak van de overheid? 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb 
zojuist, dacht ik, in het interruptiedebat 
met mevrouw Ter Veld aangegeven 
dat wij een heel nadrukkelijke verant-
woordeli jkheid zien voor de overheid 
om perspectief voor jongeren te 
bieden, waar het werk betreft. Daarom 
heb ik ook gevraagd om een jeugd-
werkplan. Dat is echter een geheel 
andere vraag dan die inzake de 
verantwoordelijkheid voor de overheid 
om voor het inkomen te zorgen. 

Als het gaat om het financieel-eco-
nomische beleid dat leidt tot werkge-
legenheid, juist voor jongeren, dan is 
er wel degelijk sprake van een zekere 
verantwoordelijkheid voor de over-
heid. Maar die twee zaken moet u niet 
met elkaar vergelijken. Het gaat om 
verschillende soorten perspectieven. 
Juist als het gaat om werkgelegenheid 
zien wi j een taak voor de overheid. Dit 
is een andere zaak. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat is 
natuurlijk onzin. Omdat er geen 
werkgelegenheid is, is er voor deze 
mensen geen inkomen. Je kunt die 
zaken niet los van elkaar maken. Ik 
constateer alleen maar dat de overheid 
haar verantwoordelijkheid niet waar 
maakt, doordat zij de 16- en 17-jarigen 
geen werk biedt. Als daarvan grote 
groepen jongeren de dupe worden, 
zal de overheid, als zij geen werk kan 
bieden, een inkomensgarantie 
moeten geven. Schoolverlaters kiezen 
daar niet voor. Op dit moment 
hebben zij niet de keuze tussen wel 
werken en niet werken. 

De heer Linschoten (VVD): Juist deze 
maatregelen geven aan dat de 
overheid eindelijk haar verantwoorde-
lijkheid pakt door ervoor te zorgen dat 
er op termijn werkgelegenheid komt, 
ook voor jongeren. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Kunt u 
garanderen dat jongeren, die per 1 
januari a.s. geen uitkering meer 
krijgen, binnen een halfjaar werk 
krijgen? Als u dat kunt garanderen, 
kunt u daarover met die jongeren in 
discussie gaan. 

De heer Linschoten (VVD): Het 
financieel-economische beleid, dat 
deze week hier aan de orde is geweest, 
biedt naar mijn oordeel de meeste 
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kansen op werkgelegenheid voor 
jongeren en anderen in de toekomst. 
Het biedt perspectief op economisch 
herstel. Daarom is het allemaal 
begonnen. Dit aspect van het geheel 
verliest u voortdurend uit het oog. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dat doe ik 
niet. Ik ben begonnen met een 
uitspraak te citeren van Minister 
Albeda. Hij beloofde dat er werkgele-
genheid zou komen in relatie tot een 
verlaging van de jeugdlonen. Er is 
geen werk gekomen. Jongeren 
hebben voortdurend moeten inleve-
ren. Als u een financieel offer vraagt 
van de jongeren, is het toch redelijk 
dat de jongeren vragen: waar is het 
werk gebleven dat er zou komen als 
gevolg van alles wat wi j hebben 
ingeleverd? Daarop heeft u geen 
antwoord. 

Eerst zegt u, dat het logisch is dat de 
minimumjeugdlonen verlaagd zijn 
omdat dit de kosten voor het bedrijfsle-
ven verlaagt... 

De heer Linschoten (VVD): Dat hebt u 
mij niet horen zeggen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, maar 
dat is van de kant van uw fractie al 
eens gezegd. Vervolgens zegt u: nu 
mag een schoolverlater vergeleken 
worden met een leerling die op 
school zit. Straks maakt men een 
vergelijking met iemand zonder 
inkomen en zal de kinderbijslag 
misschien worden afgeschaft. Er is 
geen enkele zekerheid voor deze 
groep jongeren meer op dit moment. 

Het enige waarop zij nu aan kunnen 
is dat hun uitkering niet wordt 
uitbetaald en dat zij terug moeten 
vallen op het gezin. Dat zij dat niet 
pikken, is heel terecht. Mevrouw Ter 
Veld heeft gesteld dat de jongeren in 
het voorjaar al voorgelicht zijn op 
school. Gevraagd is bij voorbeeld: 
wat wi l je worden, bouwvakker, 
metaalarbeider, enz.? 

Te zelfder ti jd is gezegd: u moet u 
laten inschrijven, want u krijgt een 
uitkering per 1 januari. In ieder geval 
hadden zij dan nog het perspectief: na 
een half jaar heb ik, al heb ik geen 
werk, een zelfstandig inkomen. Dat is 
er niet gekomen. Integendeel, de 
overheid zegt nu: wij hebben dat 
indertijd wel gezegd, maar wi j trekken 
nu de uitkering in; jongeren hebben 
per 1 januari geen recht op een 
uitkering. Ik denk dat de heer Linscho-
ten nooit in deze positie is geweest. 

Vindt de Staatssecretaris het geen 
onbehoorlijk bestuur om jongeren te 
laten inschrijven voor werk, hun te 
beloven een uitkering per 1 januari te 

geven en nu vlak voor 1 januari te 
zeggen dat het niet doorgaat? Ik denk 
dat de overheid hiermee de beginselen 
van behoorlijk bestuur met voeten 
treedt. Ik zou hierop toch nog een 
reactie van de Staatssecretaris wil len 
hebben. 

Ik heb begrepen dat de kinderbijslag 
van twaalf- tot achttienjarigen verlaagd 
wordt om de kinderbijslag voor de 
betrokkenen te financieren. Kan de 
Staatssecretaris meedelen of de 
kinderbijslag ook in de toekomst zal 
worden gebruikt voor de financiering 
van dergelijke doeleinden? Dat zou 
inhouden dat het recht op kinderbijslag 
en de hoogte daarvan ieder halfjaar 
onzeker wordt. Dat zou de zoveelste 
slechte zaak zijn. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zie op het 
ogenblik mevrouw Dales niet. Ik had 
haar graag gefeliciteerd met haar 
eerste optreden als kamerlid. Straks 
zal ik in de marge van dit WO ook nog 
even spreken over de pendelaarsproble-
matiek. Als ik dit zeg, komt mij in 
herinnering het debat dat wi j over de 
begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid hebben gehad. Ik 
heb zeer goede herinneringen aan de 
zeer kordate oplossing, die mevrouw 
Dales als staatssecretaris toen koos. 

De positieve verworvenheden van 
ons sociaal stelsel konden wij opbou-
wen in een tijd van welvaart en groei. 
Door de slechte financieel-economi-
sche positie van dit moment, worden 
wi j gedwongen tot bezuinigen om op 
die manier de kern van ons voorzie-
ningensysteem te kunnen behouden. 
Ombuigen, bezuinigen, kritisch 
doorlichten en het leggen van verant-
woordelijkheden daar waar deze 
thuishoren zijn nu, pijnlijk soms, aan 
de orde. 

De specifieke maatregel die nu ter 
discussie staat, raakt jonge mensen in 
hun financiële mogelijkheden van 
verzelfstandiging. Wij realiseren ons 
dat terdege. In de afweging en de 
keuzen die wij nu moeten maken, kan 
het echter niet zo zijn dat de overheid 
alleen de verantwoordelijkheid moet 
dragen voor de financiële zelfstandig-
heid. 

Waar de onderhoudsplicht voor 
deze groep jonge mensen immers ligt 
bij de ouders of verzorgers, achten wi j 
een gelijkstelling in financiële zin met 
scholieren niet onjuist. Jarenlang 
hebben wij een voortrekkersrol 
kunnen spelen, ook in vergelijking 
met ons omringende landen, waar 
schoolverlatersuitkeringen niet aan de 
orde zijn. 

De verwachtingen die schoolverla-
ters koesteren ten aanzien van hun 
financiële positie straks, zullen niet 
kunnen worden gehonoreerd. Dat lokt 
protesten uit. Begrijpelijk, de weg 
terug is niet gemakkelijk begaanbaar. 
Toch meent de fractie van het CDA, 
dat de achteruitgang in financieel 
opzichtte rechtvaardigen is. Regelma-
tig immers hebben wij al betoogd, dat 
werk prioriteit moet hebben, het 
geven van perspectief aan jonge 
mensen, het zelf laten bouwen aan 
hun toekomst. 

Dat is dan ook de reden, dat wi j de 
beantwoording van onze vragen naar 
gelijktijdige presentatie van enig 
perspectief, dat zou kunnen zijn 
ingekaderd in het jeugdwerkplan, 
mager vinden. De aankondiging van 
de brief in januari die onderdeel zal 
zijn van het overleg met de Stichting 
van de Arbeid, lijkt het zicht op werk, 
scholing of werkervaring in tijd te 
doen vervagen. Wil de Minister 
concreter ingaan op het jeugd werkplan 
en met name op het tijdsbestek dat 

• nog te gaan is? 
Wij hebben de indruk dat heel snel 

een aantal zaken op een rijtje zou 
kunnen worden gezet. Een groot 
aantal suggesties ter zake is al 
gedaan, ook door deze bewindsman. 
Betracht spoed, stel een termi jn, 
jongeren hebben daar recht op! 

In het SER-advies wordt gesproken 
over het in kwalitatieve en kwantitatie-
ve zin niet afgestemd zijn van 
beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. 
Wij zouden die conclusie van de SER 
wat wil len verbreden: Sociale Zaken, 
blijf betrokken bij de ontwikkelingen 
op onderwijsgebied; ga niet op de 
rem staan bij educatieve voorzienin-
gen, neem mede het voortouw! 

In het kader van de arbeidsvoorzie-
ningsmaatregelen wil ik nog even 
aanstippen de melding van schoolver-
laters bij het GAB. Om in aanmerking 
te komen voor kinderbijslag moet 
men inderdaad ingeschreven zijn bij 
het GAB. Wij hebben echter niets aan 
een passieve en inhoudsloze melding. 
Hoe denkt de bewindsman inhoud te 
geven aan een actief bemiddelingsbe-
leid en begeleiding voor deze categorie 
mensen? Is hij van plan regelingen te 
treffen met de GAB's? Wij hechten 
daaraan zeer grote waarde. 

De suggestie wordt wel gehoord 
om de RWW-uitkeringen te verlagen 
tot het kinderbijslagniveau om zo 
beter inhoud te kunnen geven aan 
een actieve inschrijving bij het GAB. 
Gaarne vernemen wij ook hierover de 
mening van de bewindsman Het CDA 
is er tevreden mee dat niet beoogd 
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wordt de mogelijkheden van individu-
ele bijstandsverlening in bijzondere 
omstandigheden af te bouwen. Wel 
zouden wi j graag weten wat de 
financiële effecten daarvan zijn, ook in 
relatie met de voorstellen om uitwo-
nende 16- en 17-jarigen, zoals gebrui-
kelijk als deze grotendeels ten laste 
komen van ouders of verzorgers, in 
aanmerking te laten komen voor 
dubbele kinderbijslag. 

Voorzitter! De suggestie van de SER 
om het recht op kinderbijslag voor 
alle 16- en 17-jarigen zo te formuleren 
dat alle 16- en 17-jarigen recht op 
kinderbijslag kunnen doen gelden als 
aan de geldende onderhoudsvoor-
waarden is voldaan, spreekt ons aan. 
Of men nu onderwijs volgt, invalide is 
of geen baan heeft doet niet meer ter 
zake. 

Het uitsluitend stellen van 
de onderhoudsvoorwaarden zou 
aldus betekenen dat alleen 
geen kinderbijslag wordt toegekend 
aan hen die over voldoende eigen 
inkomen beschikken en daardoor dan 
ook niet in belangrijke mate ten laste 
komen van ouders of verzorgers. Deze 
benadering zou, aldus de SER, 
kunnen leiden tot een vereenvoudiging 
van de wetgeving en de uitvoering. 
Graag vernemen wij de visie van de 
Regering daarop. 

Een interessante suggestie is in de 
SER gedaan door het CNV en door 
enkele kroonleden. Men stelt voor, 
een schoolverlatersuitkering op 80% 
van het RWW-niveau. Een dergelijke 
regeling zou tot een besparing van 65 
min. kunnen leiden, zonder dat dit 
effecten heeft in de kinderbijslagsfeer. 
Voor meerderjarige schoolverlaters 
zou een dergelijke regeling ook 
overwogen kunnen worden. 

Wij zouden graag vernemen wat de 
bewindsman van deze regeling denkt. 
De CDA-fractie is vooralsnog van 
oordeel dat voor 16- en 17-jarigen wel 
een betere positie zou ontstaan op de 
wijze als is voorgesteld, maar dat de 
prijs ervan toch wel betaald moet 
worden door de 18-, 19- en 20-jarigen 
die daarvoor een stuk financiële 
onafhankelijkheid zouden moeten 
opgeven. Ook de effecten van deze 
maatregel voor de voorstellen die nog 
ter behandeling komen, zouden wi j 
graag vernemen. Het meedenken en 
initiatieven ontwikkelen, waarderen 
wi j overigens zeer positief. 

Ik kom nu op de ziektekosten. De 
16/17-jarigen die in aanmerking 
komen voor kinderbijslag kunnen ook 
medeverzekerd worden volgens de 
Ziekenfondswet. De redenering op dat 
punt is mij in ieder geval niet duidelijk. 

Het medeverzekerd zijn kost 6 min. 
Daar tegenover staat dan volgens de 
Regering een daling van de lasten met 
4 min. vanwege het feit dat een aantal 
jeugdigen die nu in het kader van de 
RWW zelfstandig verzekerd is, niet 
terugkeert als gratis medeverzekerde in 
de verplichte ziekenfondsverzekering, 
hetgeen dan weer een daling van de 
lasten voor de ziekenfondsen met zich 
brengt van 4 min. Wij verkrijgen op dat 
punt graag opheldering. 

In het verslag hebben wi j aandacht 
besteed aan de positie van de jongeren 
van pendelaars. Maar al te gemakkelijk 
wordt onze vraag naar een regeling 
voor deze groep afgedaan met de 
verwijzing naar de bijstand. De 
bewindsman zal zich toch ter dege 
realiseren dat het verkrijgen van een 
bijstandsuitkering met alle consequen-
ties van dien - het eigen huis; op 
iedere spreekbeurt hoor je dat - niet 
realistisch is? Wij hebben gezocht 
naar een oplossing zonder deze 
nadelige consequenties en daarover 
wil ik de Kamer een uitspraak voorleg-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Oomen-
Ruijten, Linschoten, Hermsen en De 
Korte wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat door de voorgestel-
de beëindiging van bijstand aan 16-
en 17-jarige schoolverlaters sprake is 
van een onrechtvaardige situatie in 
die gevallen waarin door de verschillen 
tussen de kinderbijslagwetgeving in 
Nederland en de buurlanden voor de 
ouders geen recht bestaat op kinder-
bijslag; 

verzoekt de Regering, een oplossing 
voor dit probleem in de sfeer van de 
Algemene Bijstandswet met ingang 
van 1 januari 1983 mogelijk te maken, 
die erop neerkomt dat een vervangen-
de uitkering ter hoogte van het 
gemiddelde kinderbijslag-bedrag aan 
deze jeugdigen wordt uitgekeerd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12 (17 697). 

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb deze 
motie al in eerste termijn ingediend, 
omdat ik daarover graag de visie van 
de Regering verneem. 

Wij zijn van mening dat wanneer 
- zoals ook door de Regering wordt 
bevestigd - er geen kinderbijslag 
wordt toegekend vanuit België en 
Duitsland, deze jonge mensen hier 
niet mogen worden uitgesloten van 
hun uitkering. Deze jeugdigen komen 
volledig ten laste van de ouders, 
omdat men in het werkland van ouder 
of verzorger immers niet beschikbaar 
is voor de arbeidsmarkt en dus geen 
kinderbijslag ontvangt. 

Wij zijn principieel van mening dat 
wanneer van deze jeugdigen wordt 
gevraagd hier ter beschikking te 
komen van de arbeidsmarkt, dan ook 
de financiële consequenties ter zake 
voor onze rekening moeten worden 
genomen. 

Met betrekking tot deze kinderbij-
slagproblematiek verkeren met name 
de pendelaars naar Duitsland in een 
volstrekt andere en nadelige positie. 
Het zou goed zijn, die principiële 
benadering in dezen nog eens een 
keer te bekijken. Zou het niet beter 
zijn om wat de kinderbijslag betreft 
het werkland voorrang te verlenen? 
Wanneer is de Regering voornemens 
om ter zake oplossingen te geven? 
Wij bedenken nu steeds ad hoc-maat-
regelen en-oplossingen. Ik vraag dan 
ook bij deze gelegenheid of de 
Staatssecretaris bereid is alle knelpun-
ten die er op het sociale verzekerings-
gebied zijn voor de pendelaars in 
kaart te brengen en een termijn te 
noemen waarop deze tot een oplossing 
kunnen worden gebracht. 

Ik wil ten slotte nog wijzen op de 
financiële consequenties vanaf 1984 
wanneer de kinderbijslag van 130% 
zal zijn gerealiseerd. 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Aan de orde is 
een voorstel tot vermindering van de 
doorbetaling van het AOW-gehuwden-
pensioen bij het overlijden van een 
van de echtgenoten. Het doel van het 
wetsontwerp is te komen tot een 
besparing, zo wordt ons duidelijk uit 
de memorie van toelichting. De 
CDA-fractie kan akkoord gaan met dit 
voornemen van de Regering. Het is 
opnieuw een niet aangename, maar 
wel verantwoorde maatregel naar 
onze opvatting. 

Tegelijkertijd houdt de maatregel in 
een uniformering van de termijn van 
overlijdensuitkeringen. De maatregel 
beoogt niet meer dan gelijkschakeling 
van de duur der termijnen, zo stelt de 
Regering. Wij kunnen daar wel mee 
instemmen, maar wi j willen het 
volgende nadrukkelijk onder de 
aandacht van de Staatssecretaris 
brengen. 
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Het is onze opvatting dat volledige 
harmonisatie van de diverse overlij-
densregelingen tot stand moet 
worden gebracht. Ik doel op de 
diverse overlijdensregelingen in het 
Burgerlijk Wetboek en de sociale 
verzekeringswetten. Uit de stukken 
lezen wi j dat de Staatssecretaris zich 
wel kan vinden in onze opvatting. Als 
wi j de nota naar aanleiding van het 
verslag lezen, moeten wij constateren 
dat de Staatssecretaris erg traag, erg 
lauw, reageert op dat wi j gerealiseerd 
wil len zien. Verdergaande harmonisa-
tie zou kunnen worden overwogen, 
schrijft hij. 

Hij stelt zich voor te gelegenertijd 
hiertoe te komen, bijvoorbeeld bij de 
herziening van de AOW in het kader 
van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. Wat dat betreft 
wil ik mij kortheidshalve aansluiten bij 
de opmerkingen die mevrouw Oales 
daarover heeft gemaakt. Hij stelt ook 
dat onderzoek naar de oorzaak van de 
thans bestaande verschillen nog 
enige tijd vergt. Onze opvatting is dat 
dit echt niet zo lang hoeft te duren. 

Als wi j nagaan wat de reden van 
het verschil is waarmee de AOW ons 
confronteert, lezen wi j dat in één zin; 
redegeving betreffende die vijf 
maanden in de AOW is eigenlijk niet 
te geven; de keuze voor deze termijn 
is niet nader gemotiveerd en derhalve 
arbitrair. Einde van het onderzoek wat 
de AOW betreft! 

Wij kunnen dan doorgaan naar het 
punt waarom het werkelijk gaat: het 
tot stand brengen van harmonisatie. 
Ik denk dat dit ook voor de andere 
wetten geldt. Op zichzelf kan het 
natuurlijk goed zijn om een ogenblik 
terug te zien naar de oorsprong van 
het verschil. Bij het tot stand brengen 
van de harmonisatie kan dat uiteraard 
een bepaalde relevantie hebben. 

Wij wensen echter, dat de Staatsse-
cretaris actief wordt om de door ons 
zo gewenste harmonisatie te bewerk-
stelligen. Daarbij wil len wij opmerken 
- niet alleen om ons eigen verhaal 
een bepaalde kracht te geven, die er 
op zichzelf al in zit - als wij het advies 
van de Raad van State en dat van de 
SER lezen, dat wi j constateren dat wi j 
ons in goed gezelschap bevinden. 
Daarop wil de Staatssecretaris nog 
wijzen. 

Wij zijn dus bijzonder benieuwd 
naar de reactie van de Staatssecretaris 
op de door de fractie van de Partij van 
de Arbeid ingediende motie hieronv 
trent. 
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D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Allereerst wil ik ingaan 
op het wetsontwerp 17 697. De 
voorzieningen op het terrein van de 
sociale zekerheid zijn opgebouwd in 
een tijd van toenemende welvaart. Nu 
wi j tijden moeten beleven van 
financiële, economische malaise 
kunnen wij er niet omheen, het 
sociale voorzieningenstelsel kritisch te 
bezien. De noodzaak van ombuigingen 
staat vast. 

Ook jongeren zullen naar de 
mening van mijn fractie een bijdrage 
moeten leveren aan het noodzakelijke 
pakket van ombuigingen. Als nu geen 
ombuigingen worden verwerkelijkt, 
zullen de lasten in de nabije toekomst 
nog zwaarder zijn. Juist de jongeren 
van nu zullen dan die lasten in volle 
omvang moeten dragen. 

Mijn fractie heeft begrip voor 
maatregelen die ombuigingen 
mogelijk maken. Criteria van recht en 
billijkheid moeten vanzelfsprekend 
wel worden aangelegd. In dit licht kan 
mijn fractie, het geheel overwegend, 
zeggen, het voor ons liggende 
wetsontwerp te kunnen aanvaarden. 
Hiervoor geef ik drie redenen. 

1. Mijn fractie vindt het in principe 
goed, dat jongelui van 16 en 17 jaar 
voor hun onderhoud, bijzondere 
omstandigheden zoals ontwrichte 
gezinssituaties daargelaten, in de 
eerste plaats zijn aangewezen op hun 
ouders. Aan de ouders wordt immers 
de zorg over de aan hen toevertrouwde 
kinderen opgedragen. De financiële 
verantwoordelijkheid voor kinderen in 
deze leeftijd berust daarom primair bij 
de ouders als een noodzakelijke 
ondersteuning van de integrale 
verantwoordelijkheid van ouders voor 
minderjarige kinderen. 

Deze verantwoordelijkheid berust 
niet bij de overheid. Zij heeft zich 
voortdurend af te vragen, of geen 
grensoverschrijdingen, ook in f inancië-
le zin, zijn gepleegd. Is de Staatssecre-
taris het hiermee eens en heeft hij de 
aan de orde zijnde maatregel inder-
daad als een grensoverschrijding 
beschouwd? 

De leeftijd van 18 jaar kan juridisch 
als een belangrijk keerpunt worden 
beschouwd in de uitkeringsrechten 
- de stukken maken daar melding 
van - moreel is dit bepaald niet het 
geval in de relatie tussen ouder en 
kind. Wat is de visie van de Staatsse-
cretaris hierop? 

2. Het gaat niet om een directe 
inkomensachteruitgang, maar om 
uitstel van de verwachte inkomens-tot-
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standkoming of "toeneming. De 
betrokkenen blijven in dezelfde positie 
verkeren als toen zij nog schoolgaand 
waren. Een vergelijking met school-
gaande leeftijdgenoten is zakelijk voor 
dit ogenblik niet onjuist, maar daarbij 
moet worden aangetekend, dat het 
toekomstperspectief soms zelfs in 
belangrijke mate verschillend is. 

Een nog schoolgaande verwerft zich 
waarschijnlijk een betere startpositie 
dooreen verder ontwikkeld opleidings-
niveau dan een leeftijdsgenoot die 
betrekkelijk vroeg het volledige 
dagonderwijs heeft verlaten. 

Welke consequenties moeten naar 
het oordeel van de bewindsman aan 
deze constatering worden verbonden? 
Overigens mag de voorgestelde 
maatregel best tot neveneffect 
hebben dat men weer dagonderwijs 
gaat volgen. Er moeten dan wel 
passende voorzieningen aanwezig 
zijn. Daarop kom ik straks nog terug. 

3. Jongeren hebben nog geen 
rechten opgebouwd door premie-af-
drachten van hun werkgever, reserve-
ringen, en dergelijke; dit in tegenstel-
ling tot ouderen, die reeds langere ti jd 
in het stelsel van sociale voorzieningen 
meelopen. Ik wi l daarmee overigens 
niet gezegd hebben dat de jongeren 
maar lucht voor de overheid moeten 
zijn. Het is naar mijn mening echter 
wel een overweging bij de afweging 
van de ombuigingen waarin wi j deze 
weken verwikkeld zaten of waarin wi j 
in de komende tijd nog verwikkeld 
zullen zitten. 

Mijnheer de Voorzitter! De jeugd-
werkloosheid is een zaak die mijn 
fractie ernstig zorgen baart. Bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid krijgt 
terecht een hoge prioriteit. Ik heb 
begrepen dat het jeugdwerkplan, dat 
het karakter heeft van een meerjaren-
programma, in hoofdlijnen zal 
worden gecontinueerd. Toch vraagt 
mijn fractie een geactualiseerde 
versie. Eigenlijk vragen wij naar 
concretisering van het plan. Het is te 
hopen dat de inspanningen waartoe 
dit werkplan verplicht, evenals andere 
inspanningen welke nog nodig zullen 
blijken te zijn, spoedig daadwerkelijk 
effect zullen sorteren. Zou een 
dergelijk effect niet motiverend en 
bemoedigend kunnen uitwerken op 
jeugdigen die nu nog zonder werk 
zitten? 

Beter dan welke financiële onder-
steuning bij het levensonderhoud dan 
ook zal een eigen baan inspirerend 
werken. Met belangstelling en enig 
ongeduld ziet mijn fractie uit naar de 
tegen medio januari 1983 toegezegde 
notitie aan de Stichting van de Arbeid. 
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Van der Vlies 

Ontwikkeling van het kort MBO, 
uitbouw van het leerlingwezen, en 
dergelijke kunnen goede diensten 
bewijzen. Dat zouden elementen in 
die notitie zijn, zo heeft Minister De 
Koning dezer dagen gezegd. Laat met 
deze beleidsinstrumenten - kort-MBO, 
leerlingwezen, en dergelijke - dan ook 
haast worden gemaakt! 

Ter zijde wordt in de nota naar 
aanleiding van het verslag opgemerkt 
dat ten gevolge van een verlengde 
onderwijsdeelname de groep van 16-
en 17-jarige schoolverlaters in 
absolute zin steeds beperkter van 
omvang wordt. Deze bewering wordt 
niet toegelicht. Kan de bewering mij 
dan worden uitgelegd? 

Zij staat overigens op blz. 15 van de 
gestencilde versie van de nota naar 
aanleiding van het verslag. 

Het is inderdaad een eigen belang 
van de jeugdigen om een arbeidsplaats 
te vinden. Inschrijving bij een Gewes-
telijk Arbeidsbureau als werkzoekende 
is daarbij vaak dienstig. Mijn fractie 
heeft zich op dit punt door de geleverde 
argumenten laten overtuigen. Inschrij-
ving geldt als uitsluitende voorwaarde 
voor het recht op kinderbijslag. 
Tegenover een recht staat een plicht. 
Dat recht behoeft in het licht van de 
zojuist door mij geformuleerde 
uitgangspunten niet te zijn een 
zelfstandig uitkeringsrecht. 

Uit onderzoekingen blijkt dat 
jongeren die betrokken zijn bij de nu 
besproken maatregel, verhoudingsge-
wijze wat meer in de lagere inkomens-
groepen voorkomen dan in de hogere 
inkomensgroepen. Duidelijke cijferma-
tige gegevens zijn echter niet beschik-
baar, aldus de bewindsman. Neemt 
hij zich dan voor, deze gegevens te 
verwerven? In het kader van de 
doordenking van de herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid, het 
op te stellen c.q. uit te bouwen 
jeugdwerkplan en de planning van 
nieuwe onderwijsvoorzieningen 
- denk aan het kort-MBO - kunnen 
deze gegevens van betekenis zijn, 
dunkt mij. 

Ik heb nog een vraag. Hoe werkt de 
maatregel uitten aanzien van gezinnen 
met werkloze jongeren van 16 en 17 
jaar, waarvan ook de kostwinner 
langdurig werkloos is? 

Kan in zulke gevallen geen ingrijpen-
de grens aan totaal inkomen worden 
overschreden? Hoe is hieraan tege-
moet te komen? Kan dit slechts door 
de vangnetfunctie van de Algemene 
Bijstandswet? 

Welke consequenties heeft de 
voorgestelde maatregel voor de 

ziekenfondsen? Welke moeilijkheden 
ontstaan vanaf de datum waarop de 
leeftijd van achttien jaar wordt 
bereikt, tot de ingangsdatum van het 
eerstvolgende kwartaal? 

De mededeling dat de bewindsman 
de verwachting door een fractie 
uitgesproken, dat de consequentie 
van de maatregel om jeugdigen terug 
te brengen onder het financiële 
regime - dit woord heeft in dit 
verband voor mij een positieve 
lading - van de ouders kan zijn dat 
problematische gezinssituaties die er, 
helaas, in toenemende mate zijn, 
waarbij ik denk aan het zeer grote 
aantal echtscheidingen, worden 
aangegrepen of gecreëerd om 
zelfstandig te kunnen zijn, niet deelt, 
heeft mijn fractie niet geheel gerust-
gesteld. 

Misbruik of oneigenlijk gebruik ligt 
niet in de rede, aldus de nota naar 
aanleiding van het verslag. Welke 
strikte voorwaarden worden echter 
gesteld? Hoe is het toezicht geregeld 
en werkt het op dit ogenblik, bij 
voorbeeld bij de uitvoering van de 
Algemene Bijstandswet? Ons bereiken 
nogal eens signalen die moeilijkheden 
doen vrezen. Wil de bewindsman 
hierop eens ingaan? Hoe wordt bij 
voorbeeld de noodzaak tot verblijf 
buiten het gezin aangetoond? Welke 
criteria worden hiervoor gebruikt? 

Ik heb zojuist enkele vragen gesteld. 
Uiteraard hoor ik deze graag beant-
woord, maar zoals ik al zei, staan wij 
positief tegenover dit wetsontwerp. 

Ik maak slechts enkele opmerkingen 
over het wetsontwerp voor de nadere 
wijziging van de Algemene Ouder-
domswet. Mijn fractie kan zich 
verenigen met de algemene strekking 
van het wetsontwerp. Dit geldt ook 
voor het feit dat met het wetsontwerp 
niet wordt beoogd, volledige uniformi-
teit te bewerkstelligen in de overlij-
densregelingen ingevolge het Burger-
lijk Wetboek en de sociale-verzeke-
ringswetten. 

Met het onderhavige voorstel wordt 
slechts beoogd, de duur van de 
overlijdensuitkering in de AOW in 
overeenstemming te brengen met de 
duur van de andere overlijdensuitke-
ringen. Deze doelstellingen bejegenen 
wi j positief en brengt ons ertoe, ook 
dit wetsontwerp te steunen. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een dubbeltje op z'n 
kant en het dubbeltje is nog niet 
omgevallen. Anders gezegd, de fractie 
heeft grote moeite met het wets-
ontwerp, maar zij heeft hierover nog 
geen eindbeslissing genomen. 

Er zijn onzes inziens ernstige 
bezwaren tegen het regeringsvoorstel. 
Deze bezwaren zijn ook door de 
fractie van D'66 in het verslag ge-
noemd. Het gaat hierbij om de 
volgende vijf, voor ons belangrijke, 
punten: 

1. De maatregel die de Regering 
voorstelt, staat haaks op het door de 
Regering zelf beoogde jeugdbeleid, 
dat is gericht op optimale ontplooiing 
van jongeren, inclusief het honoreren 
van de drang bij jongeren tot onafhan-
kelijkheid. 

2. Er is sprake van een belangrijke 
teruggang in inkomen, zowel voor 
jongeren zelf als voor hun ouders. 

3. Werkgelegenheidsmaatregelen 
ten behoeve van 16- en 17-jarigen zijn 
onvoldoende voorhanden. 

4. De oneigenlijke werkloosheids-
factor in de Algemene Kinderbijslag-
wet wordt versterkt. 

5. Bij jongeren die zich na afloop 
van het schooljaar 1981/1982 hebben 
laten inschrijven zijn verwachtingen 
gewekt. Na afloop van een wachtti jd 
van 130 dagen hadden zij gerekend 
op een RWW-uitkering. 

Ondanks deze bezwaren hebben wij 
toch de bereidheid, te denken aan 
beperking van uitgaven in de sfeer 
van de RWW voor jongeren. Wij gaan 
ervan uit dat de sterk stijgende kosten 
van het sociale-zekerheidsstelsel het 
voortbestaan van het stelsel zelf in 
gevaar kunnen brengen. 

Op die grond kunnen wij ons 
voorstellen dat een leeftijdsgrens 
wordt ingevoerd, die bereikt moet 
worden voordat de volledige rechten 
van het sociale zekerheidsstelsel 
ontstaan. Verondersteld wordt dat 
dan beneden die leeftijd de band met 
de ouders nog zo groot is, dat er nog 
een beroep op die ouders voor 
onderhoud mag worden gedaan. Een 
leeftijdsgrens van 18 jaar zou daarbij 
uiteindelijk kunnen worden gesteld. 
Deze 18 jaar zal niet alleen gelden als 
grens tussen kinderbijslag en studiefi-
nanciering, maar er bestaat thans in 
beginsel bij voorbeeld ook al een 
zelfstandig woonrecht vanaf 18 jaar. 

Als men deze gedachten als 
uitgangspunt neemt, kan er wel 
worden gedacht aan beperking van 
uitgaven in de sfeer van de RWW-uit-
kering voor jongeren, ook al realiseren 
wij ons de aangegeven nadelen, zodat 
zo'n beperking hard aankomt. In het 
licht van alternatieve beperkingen, die 
voor vele uitkeringstrekkers in ons 
sociale zekerheidsstelsel nog harder 
aankomen, is zo'n maatregel wellicht 
verdedigbaar. Maar het is ons niet 
onverschillig op welke wijze deze 
gedachtengang wordt uitgewerkt. 
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Wat dit betreft gaat onze voorkeur 
uit naar de hoofdopzet, zoals weerge-
geven in het advies van de Sociaal-Eco-
nomische Raad door de leden van 
CNV, MPH en enkele kroonleden. 

Het is bekend dat zich in de Sociaal-
Economische Raad over dit onder-
werp drie groepen hebben afgetekend. 
De eerste groep, een groep van 
werkgevers en een kroonlid, steunt de 
regeringsplannen. De tweede groep 
wijst die regeringsplannen juist 
volledig af: dat is de groep bestaande 
uit FNV-vertegenwoordigers en een 
tweetal kroonleden. 

Daarnaast zien we dan een derde 
alternatief: het voorstel van CNV, 
MHP en enkele kroonleden, met als 
kern de invoering van een afzonderlijke 
Rijksgroepsregeling voor schoolverla-
ters, welke een zelfstandig recht op 
een uitkering toekent aan de jongeren 
zelf en niet aan de ouders of verzorgers. 

Dit voorstel kan de bezwaren die 
aan de huidige regeringsvoorstellen 
kleven, zoals vermindering van de 
zelfstandigheid van jongeren en 
afwijkende bedragen naar gelang van 
het aantal kinderen in het gezin, 
enigszins beperken. Leeftijdsgrens en 
uitkeringsbedragen zouden dan later 
nader vastgesteld kunnen worden. 

Maar nu doet zich een ernstig 
probleem voor. Ik heb al gezegd dat 
mijn fractie enige sympathie heeft 
voor dit derde alternatief van een 
groep leden van de Sociaal-Economi-
sche Raad. Op het moment dat de 
Regering het wetsontwerp bij de 
Kamer indiende en op het moment 
dat ook het verslag werd vastgesteld, 
was het SER-advies echter nog niet 
uitgebracht: dit was toen niet bekend 
en kon dus ook niet worden meege-
wogen in de standpuntbepalingen. 

Op dit moment is het ook niet meer 
mogelijk via amendering, waarbij ik 
mij nog afvraag of amendering niet 
beschouwd zou kunnen worden als 
zijnde destructief, omdat men een 
voorliggend wetsontwerp dan wil 
amenderen in een richting die toch 
uitgaat van een andere grondslag dan 
de Regering voor ogen heeft gestaan. 
Maar al zou men het wetsontwerp 
willen amenderen in de richting van 
het derde alternatief, dan kan men het 
toch niet doen als men uitgaat van de 
ingangsdatum die de Regering voor 
ogen staat, te weten 1 januari 1983. 

Dan zouden de amendementen 
vandaag of anders morgen moeten 
zijn ingediend, want anders is het niet 
meer mogelijk dat ook de Eerste 
Kamer het wetsontwerp nog tijdig kan 
behandelen, tenzij we zouden uitgaan 
van een terugwerkende kracht. 

Terecht wordt echter in ons land de 
terugwerkende kracht, bij zowel de 
Regering als ook in de Kamer, als 
regel als ongewenst beschouwd, 
zeker ook als het zou gaan om het 
inperken van rechten die zonder zo'n 
wet per 1 januari zouden ingaan. 

De oorzaak van dit geheel zit hem in 
een te gehaaste wetgeving. Door deze 
gehaaste wetgeving dreigt de zin van 
het uitbrengen van een advies door 
de Sociaal-Economische Raad geheel 
te vervallen, want het blijkt niet meer 
mogelijk te zijn om de suggesties die 
in het SER-advies worden gedaan in 
feite nog in wetgeving om te zetten. 

Voor een zorgvuldige, in onze ogen 
ook verantwoorde wetgeving is het 
op die grond noodzakelijk, te denken 
aan een uitstel van de ingangsdatum 
van het wetsontwerp, bij voorbeeld 
tot 1 april 1983. Dat betekent dat 
daardoor het wetsontwerp later 
afgehandeld zou moeten worden, 
namelijk in het eerste kwartaal van 
het volgend jaar, en dat het mogelijk 
wordt om de voorstellen van de SER 
- het gaat ons met name om het 
derde genoemde alternatief - nader te 
overwegen. 

De Staatssecretaris staat nu op het 
punt om te interrumperen, want zo'n 
latere ingangsdatum betekent dat de 
mogelijkheden voor uitgavenbeper-
king aanzienlijk worden ingeperkt. Ik 
begrijp dat heel goed en ik ben er ook 
niet blij mee, want de noodzaak om 
tot een inperking te komen is bij ons 
zeker bekend. Wi j zien echter geen 
beter alternatief. Het gaat er namelijk 
om, dat het niet mogelijk is om op 
een andere wijze tot een verantwoorde 
wetgeving te komen. Op die grond wil 
ik de Kamer een motie voorstellen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het moment van 
indiening van het onderhavige 
wetsontwerp niet de mogelijkheid 
bood om de Sociaal-Economische 
Raad tevoren over de voorgestelde 
maatregelen te doen adviseren; 

overwegende, dat door de SER 
inmiddels een advies is uitgebracht, 
waarin door een deel van de Raad, 
bestaande uit de leden van CNV en 
MHP alsmede enkele kroonleden, een 
alternatief voorstel is uitgewerkt 
waarin als essentieel element is 
opgenomen dat ook jongeren van 16 
en 17 jaar een zelfstandig uitkerings-

recht toekomt volgens een afzonderlij-
ke rijksgroepsregeling voor schoolver-
laters; 

gelet op het feit dat een verantwoorde 
amendering van het huidige wets-
ontwerp in de richting van het 
genoemde voorstel niet meer mogelijk 
is voor 1 januari 1983; 

verzoekt de Regering, het huidige 
voorstel te heroverwegen en een 
voorstel in te dienen met als uitgangs-
punt de door genoemd deel van de 
SER geformuleerde regeling, voorzo-
ver deze van toepassing is op 16- en 
17-jarigen, en dit wetsvoorstel te 
richten op een ingangsdatum van 1 
april 1983, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13(17 697). 

Ik neem aan, dat de heer Nypels deze 
motie in stemming gebracht wil zien, 
voordat het wetsontwerp in stemming 
komt. 

De heer Nypels (D'66): Dat zouden wi j 
bijzonder op prijs stellen. Mijnheer de 
Voorzitter! 

Met betrekking tot het regeringsvoor-
stel zelf bestaat bij ons nog een 
speciaal bezwaar. Bijna alle voorgang-
sters hebben daar ook op gewezen. 
Het gaat om de wijze waarop de 
groep jongeren behandeld wordt die 
zich per of vóór 1 juli 1982 als werk-
zoekende heeft laten inschrijven bij de 
arbeidsbureaus. Zij hadden als gevolg 
daarvan uitzicht op een zelfstandige 
RWW-uitkering met ingang van 1 
januari aanstaande. 

Dit recht kan men niet zomaar aan 
hen ontnemen. Dat roept bij ons 
onoverkomelijke bezwaren op. Zoiets 
geeft een deuk in het vertrouwen in 
het optreden van de overheid. Voor 
alle zekerheid, omdat wij geen 
garantie hadden dat de Regering en 
de Tweede Kamer ons voorstel om 
het wetsontwerp later af te handelen 
zouden volgen, hebben wij daarom 
een amendement ingediend dat ertoe 
strekt als overgangsregeling deze 
groep ingeschrevenen de in het 
vooruitzicht gestelde RWW-uitkering 
te geven. 

Ook hier realiseren wi j ons, dat 
daardoor de door de Regering 
voorziene uitgavenbeperking groten-
deels niet zal worden gerealiseerd. 
Daarbij moet ik eveneens opmerken 
dat wi j dat betreuren. Maar dit kan 
voor ons geen reden zijn om tot een 
andere standpuntbepaling te komen. 

Wi j beschouwen dit namelijk als 
een onvermijdelijkheid om te komen 
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tot een goede wetgeving, gericht op 
herziening van ons sociale-verzeke-
ringsstelsel. Een goede wetgeving kan 
niet betekenen dat wij onvoldoende of 
niet rekening houden met bestaande 
rechten of rechten die in het vooruit-
zicht zijn gesteld. Abrupte wijziging 
van wetgeving wijzen wi j af. 

Er is voor ons nog een belangrijk 
argument om niet zo maar tot herzie-
ning van de wetgeving te komen, 
zoals de Regering voorstelt. Al eerder 
hebben wi j met de Staatssecretaris in 
de Kamer geworsteld over wetsont-
werpen waarbij de inkomenspositie 
van jongeren was betrokken. Dat 
heeft ertoe geleid dat mijn onvolprezen 
fractiegenote mevrouw Groenman 
een motie heeft ingediend, een motie 
die is aangenomen, over het streven 
naar een samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren. De Regering 
antwoordt op onze vraag in het 
verslag hoe het daarmee staat, dat 
met voortvarendheid wordt gewerkt 
aan de uitvoering van die motie.Dat 
juich ik op zich zelf vanzelfsprekend 
toe. 

Er staat echter bij dat de complexiteit 
van samenhang van regelingen het 
tot nu toe onmogeli jk maakt over dit 
onderwerp advies te vragen aan de 
Raad voor het Jeugdbeleid. Dat is nu 
juist een van de problemen waarmee 
wi j zitten. De zaak is zo complex dat 
zelfs een adviesaanvraag nog niet in 
de ogen van de Regering tot de 
mogelijkheden behoort. Als wi j door 
het ontbreken van een advies over 
een samenhangend inkomensbeleid 
niet meer weten over de totale 
inkomenseffecten voor jongeren van 
bepaalde maatregelen moeten wi j 
extra voorzichtig zijn met wetgeving. 
Dat is voor ons dan ook de reden om 
te zeggen dat de Regering en een 
aantal fracties in de Kamer zich 
moeten bezinnen voor zij beginnen en 
dat zij in ieder geval de adempauze 
moeten nemen die nodig is om tot 
beter overdachte wetgeving, met de 
suggesties van de SER, te komen. 

Wetsontwerp 17 711 zullen wi j 
steunen, gezien de ernst van de 
financiële problemen in de collectieve 
sector. Wel verzoeken wi j de Regering, 
beide aanvullende suggesties van de 
SER betreffende het onderwerp van 
dit wetsontwerp nader te overwegen. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De Staatssecretaris zal 
morgen aan het einde van de ochtend 
of het begin van de middag antwoor-
den. 

Tweede Kamer 
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Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Voortzetting van de 
beperking van de vakantie-uitkering 
voor het overheidspersoneel en 
overeenkomstige personen (17 715). 

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

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.30 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. elf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende wetsontwer-
pen: 

Goedkeuring van een aantal in het 
kader van het Europees Ruimte-Agent-
schap tot stand gekomen Overeenkom-
sten (17 306); 

Grenswijziging tussen de gemeen-
ten Bergh en Doetinchem (17 705); 

Naturalisatie van Chan, Koon Chuen 
en 25 anderen (17 706); 

Naturalisatie van Accardi, Giuseppe 
Pietro Maria en 23 anderen (17 707); 

Naturalisatie van Ausserhofer, 
Ermanno en 20 anderen (17 708); 

Naturalisatie van Cheng Chang 
Sheng, Gerda Pee-Joen en 21 anderen 
(17709); 

Naturalisatie van Kho, Kim Hok 
(Teddy) en 20 anderen (17710); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet (vermindering 
doorbetaling AOW-gehuwdenpensi-
oen bij overlijden van een van de 
echtgenoten (17711); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene 
Kinderbijslagwet (Beëindiging met 
ingang van 1 januari 1983 van de 
bijdragen van het Rijk aan het Ouder-
domsfonds en het Algemeen Kinder-
bijslagfonds, alsmede vaststelling van 
die bijdragen over enige voorgaande 
jaren) (17712); 

Naturalisatie van Abdul, Djamilkhan 
en 18 anderen (17713); 

Voortzetting van de beperking van 
de vakantie-uitkering voor het over-
heidspersoneel en overeenkomstige 
personen (17 715). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken over wetsontwerp 17 654 
(17 654, nr. 5); 

Sociale wetgeving 
Vakantie-uitkering 
Ingekomen stukken 

een, van de Minister van Defensie 
over de plaatsing van kruisvluchtwa-
pens(17 600-X, nr. 20); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer over de gesub-
sidieerde woningbouw (17 600-XI, nr. 
16); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken ten geleide van het 
rapport 'Beschikbaarheid van hout' 
(17600X111, nr. 20); 

een, van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur over 
moties ingediend tijdens de UCV 
Kunst (17 600-XVI, nr. 39); 

twee, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
te weten: 

een, over de hoofdpunten op het 
terrein van de gezondheidszorg 
(17 600-XVII, nr. 29); 

een, over de eigen bijdrage farma-
ceutische hulp ziekenfondsverzeker-
den (17600-XVII, nr. 30). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Buiten-

landse Zaken ten geleide van twee 
Overeenkomsten; 

een, van de Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur ten 
geleide van het verslag rijksarchief-
school 1976-1981. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van P. E. Simson over Surina-

me; 
een, van het College van Bestuur 

van de RUA over de vervulling van 
een vacature Kroonlid CvB; 

een, van het Havenschap Delfzijl/ 
Eemshaven ten geleide van besluiten 
van de Raad van Bestuur; 

een, van het Dagelijks Bestuur van 
Rijnmond over leges mil ieuwetten; 

een, van J. van Roon over de 
duwvaart; 

een, van het gemeentebestuur van 
Mill ingen aan de Rijn over de kernwa-
penproblematiek; 

een, van het gemeentebestuur van 
Losser over kernwapens en het eigen 
huis en de ABW; 

een, van het dagelijks bestuur van 
het Gewest Twente over de sociaal-
economische situatie Twente; 

een, van het gemeentebestuur van 
Rozenburg over kortingen op het 
gemeentefonds; 

een, van de PvdA afd. Umuiden 
over de opslag van radioactief afval; 

een, van A. Hooimeijer over de BVD 
en de vredesbewegingen; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Langedijk over het terugdringen van 
kernwapens; 

een, van Shell Nederland over de 
EEG-gedragscode Zuid-Afrika; 

een, van S. R. Molter over de 'Twee 
van Breda'; 

een, van P. Bovendeel over boycot-
maatregelen Zuid-Afrika; 

een, van KRPPT over het minderhe-
denbeleid t.a.v. Molukkers; 

een, van het gemeentebestuur van 
Lelystad over verhoging tarieven 
stads- en streekvervoer; 

een, van de Stichting Samenwer-
kend Verzet 1940-1945 over Jacob 
Luitjens; 

een, van de vereniging van Neder-
landse ziekenfondsen over de eigen 
bijdrage farmaceutische hulp zieken-
fondsverzekerden; 

een, van de FNV over de koopkracht-
ontwikkeling in 1983; 

een, van de stichting MHJ over de 
verkoop van hennepprodukten in 'n 
Kokerjuffer'; 

een, van het gemeentebestuur 
Barradeel over de gemeentelijke 
herindeling Friesland; 

een, van de nationale adviesraad 
voor ontwikkelingssamenwerking 
ten geleide van het advies 'Ontwikke-
ling en Ontwapening'. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Maatregel Ingangsdatum Wet/Besluit 

1. Bevriezing WSW-lonen 
2. Afschaffen kostwinnersbegrip 

(alleen nieuwe gevallen!) 
3. Afschaffen betalen reistijd 
4 . Invoering eigen bijdrage reiskosten 

De hiernavolgende voornemens zullen 
zo spoedig mogelijk aan de Kamer 
worden voorgelegd c.q. geëffectueerd, 
doch in ieder geval niet vóór het 
mondeling overleg over de WSW. 

5. Wijziging scholings- en vormings-
artikel 

6. Afschaffen van de mogelijkheid 
to t vergoeding in kosten in 
de privé-sfeer 

7. Vastlegging opbouwsysteem voor 
berekening vakantietoeslag 

8. Invoering verjaarstermijn voor 
opbouw van vakantiedagen 

9. Voorschrijven van het functie-
classificatie-systeem 

10. Enkele aanpassingen die uit-
sluitend een verduidelijking 
van bestaande regels beogen 

1-1-1983 

1-1-1983 
1-1-1983 
1-7-1983 

gevolg mutatiebeleid 

besluit 
besluit 
besluit 

wet 

wet 

besluit 

besluit 

besluit 

besluit 

Noot 2 (zie blz. 1407) 

Voorbeeld 
Uitgegaan wordt van: 
— gehuwde vrouw 
— arbeidsongeschiktheidspercentage 80—100 
— min imum WAO-dagloon f 123,32 
— werkt i jd is om dringende redenen verkort tot 20 uur per week 
(artikel 14, lid 3, Besluit arbeidsvoorwaarden sociale werkvoor-
ziening) 
— evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 (f 48,85 per dag 
— standaard loon f 93,38 

A. Situatie per 31 december 1982 

Toepassing artikel 46, WAO 
- WAO-uitkering 80% van 100/107,5 x f 123,32 
— totaal van het evenredig verminderd standaardloon en de 
WAO-uitkering f 46,69 + f 91,78 
- 90% van 100/107,5 x f 1 23,32 
— overschrijding van 90% van het WAO-loon met 

Van WAO-uitkering uit te keren bedrag f 91,78 - f 35,23 

In dit voorbeeld bedraagt het inkomen per dag: 
evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 
gekorte WAO-uitkering 

7,5% vakantiebijslag 

Totaal inkomen 

• f 91,78 

138,47 (a) 
103,24 (b) 

35,23 (a -b) 

56,55 

48,85 
56,55 + 

105,40 
7,91 + 

f 113,31 p.d. 

B. Situatie per 1 januari 1983 

Nader gegeven 
— 20 uur per week in WSW-verband in deeltijd werkzaam 
— evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 f 48,85 per dag 
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Toepassing artikel 45, WAO 
— WAO-uitkering 80% van 100/107,5 x f 123,32 = f 91,78 
— totaal van het WSW-loon en de WAO-uitkering 
f 48,85 + f 91,78 = f 140,63 (a) 
85% van 100/107,5 x f 123,32 - f 97,51 (b) 
— overschrijding van 85% van het WAO-dagloon met f 43,12 (a—b) 

Van WAO-uitkering uit te keren bedrag f 91,78 - f 43,12 = f 48,66 

In di t voorbeeld bedraagt het inkomen per dag: 
evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 f 48,85 
gekorte WAO-uitkering f 48,66 + 

f 97,51 

Toepassing overgangsregeling 
— Op 31 december 1982 bedraagt het tot uitbetaling komende 
bedrag van de WAO-uitkering f 56,55 
— Op 1 januari 1983 bedraagt het tot uitbetaling komende bedrag 
van de WAO-uitkering f 48,66 

Het verschil ad f 7,89 p.d. 
is de aanvullende toeslag. 

Deze toeslag wordt met ingang van 1 januari 1983 gekort met 
1/6 deel van dat verschil, doch met ten minste f 2,30, zo de 
toeslag lager is met dat lagere bedrag, en ten hoogste f 4,60 per dag. 
De toeslag bedraagt dus f 7,89 - f 2,30 = f 5,59. 

Totaal inkomen 
Het totaal inkomen bedraagt per 1 januari 1983: 
— tot uitbetaling komende WAO-uitkering f 48,66 
— toeslag f 5,59 
— WSW-loon f 48 85 + 

f 103,10 
vakantietoeslag 7,5% f 7,74 + 

Totaal f 110,84 p.d. 

C. Situatie per 1 januari 1984 

Nader gegeven 
— eigen loon is f 2021 per maand (wettelijk minimumloon) 
— vakantietoeslag 7,5% 
— WAO-dagloon op basis van het eigen loon 
f 2021 + f 151,58 (7,5% vakantietoeslag) - f 2172,58 x 12 = 
f 26 070,96 : 260 - f 100,28 per dag 
— WAO-dagloon niet lager dan 115% van het minimumloon is 
f 115,33 

Toepassing artikel 45 WAO 
— WAO-uitkering 80% van 100/107,5 x f 115,33 - f 85,83 
— totaal van het WSW-loon en de WAO-uitkering 
f 48,85 + f 85,83 = f 134,68 (a) 
- 8 5 % van 100/107,5 x f 115,33 • f 91,20 (b) 
— overschrijding van 85% van het WAO-dagloon met f 43,48 (a—b) 

Van WAO-uitkering uit te keren bedrag f 85,83 - f 43,48 = f 42,35 

In di t voorbeeld bedraagt het inkomen per dag: 
evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 f 48,85 
gekorte WAO-uitkering f 42.35 + 

f 91,20 

Toepassing overgangsregeling 
Per 1 januari 1984 wordt de toeslag ad f 5,59 wederom gekort met 1/6 
deel van f 7,89 met inachtneming van eerder genoemd minimum en 
maximum. 
De toeslag bedraagt dus f 5,59 - f 2,30 • f 3,29. 
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Totaal inkomen 
Het totaal inkomen bedraagt op 1 januari 1984: 
- tot uitbetaling komende WAO-uitkering f 42,35 
- toeslag f 3,29 
- WSW-loon f 48,85 

f 94,49 
- vakantietoeslag 7,5% f 7,09 + 

Totaal f 101,58 p.d. 

D. Situatie per 1 juli 1984 

Nader gegeven 
- WAO-dagloon niet lager dan 107,5% van het minimumloon is 
f 107,81. 

Toepassing artikel 45 WAO 
- WAO-uitkering 80% van 100/107,5 x f 107,81 • f 80,24 
- totaal van het WSW-loon en de WAO-uitkering 
f 48,85 + f 80,24 • f 129,09 (a) 
- 85% van 100/107,5 x f 107,81 - f 85,25 (b) 
- overschrijding van 85% van het WAO-dagloon met f 36,40 (a—b) 
Van WAO uit te keren bedrag f 80,24 - f 43,84 = f 36,40 

In dit voorbeeld bedraagt het inkomen per dag: 
evenredig verlaagd WSW-loon, loongroep I, schaal 2 f 48,85 
gekorte WAO-uitkering f 36,40 + 

Toepassing overgangsregeling 
Het totaal inkomen bedraagt op 1 jul i 1984: 
— tot uitbetaling komende WAO-uitkering 
— toeslag 
— WSW-loon 

— vakantietoeslag 7,5% 

Totaal 

Noot 3A (zie blz. 1467) 

De vragen van het lid Janmaat 
luiden: 

1 
Is de Minister van mening, dat 

oproepen om vergaderingen te 
verstoren of te verhinderen, verzoeken 
om verhuur van vergaderruimten te 
weigeren en andere acties, gericht op 
het onmogelijk maken dat een 
politieke partij functioneert, in strijd 
zijn met onze grondrechten van 
vrijheid van meningsuiting en vrijheid 
van vereniging en vergadering? 

2 
Is de Minister eveneens van mening 

dat, zo de Centrumpartij inzake haar 
beginselen, doelstelling en program 
op haar inhoud zou moeten worden 
getoetst, dit een taak voor de onafhan-
kelijke rechter zou zijn, die dan 
mogelijke strijdigheid met de wet 
heeft vast te stellen? 

f 85,25 

f 36,40 
f 3,29 
f 48,85 + 

f 88,54 
f 6,65 + 

f 95,19 p.d. 

3 
Is de Minister van mening, dat het 

ter hand nemen van eigen recht van 
een aantal groeperingen om vergade-
ringen van de Centrumpartij onmoge-
lijk te maken in strijd is met de 
beginselen van onze rechtsstaat? 

4 
Is de Minister bereid, het ongrond-

wettelijk gedrag van de in de toelich-
t ing vermelde organisaties, politieke 
partijen en lagere publiekrechtelijke 
organen aan de kaak te stellen en hen 
te manen dergelijke acties in het 
vervolg achterwege te laten? 

Toelichting 

Op vrijdag 17 december j l . heeft de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 
Centrumpartij 'Professor G. van der 
Leeuw', geregistreerd te 's-Gravenha-
ge onder nummer S 152743 een 
vergadering belegd in Utrecht in het 
Jaarbeurs Congrescentrum. Eveneens 
is in Amsterdam een vergadering 

belegd door de Ecologische Beweging 
in het zalencomplex van Krasnapolsky 
op de Dam. 

Op beide vergaderingen zou 
vragensteller het woord voeren, op 
uitnodiging van de voorzitters van 
onderscheidene vergaderingen. Beide 
vergaderingen zijn verstoord dan wel 
verhinderd door zogenaamde 'Anti-
fascistische comités'. Een oproep tot 
deelname aan die comités is onder 
andere gedaan in de partijliteratuur 
van de PvdA. Deze comités hebben 
onder meer tot doel het verstoren dan 
wel verhinderen van de vergaderingen 
van de Centrumpartij. 

In verscheidene gemeentes hebben 
raadsfracties verzoeken tot de colleges 
van B & W gericht, zaalverhuurbedrij-
ven aan te zetten tot het weigeren van 
verhuren van vergaderruimte aan de 
Centrumpartij. Men wil bereiken dat 
daardoor vergaderen voor de Cen-
trumparti j onmogeli jk wordt. Deze 
verzoeken zijn onder meer gedaan 
vanuit de gemeenteraden van 's-Gra-
venhage, Rotterdam, Utrecht en 
Haarlem, met name door de fracties 
van de CPN, de PSP en de PPR. 

Volgens de 'de Volkskrant' van 
zaterdag 18 december j l . hebben alle 
raadsfracties van de gemeente 
Utrecht tot de Directie van het 
Jaarbeurs Congrescentrum in die stad 
het dringende beroep gericht, de 
geplande vergadering van de Prof. 
van der Leeuw-Stichting op het 
laatste moment af te zeggen. 

Noot 3b (zie blz. 1467) 

De vragen van het lid Lankhorst 
luiden: 

1 
Deelt u de mening, dat Nederlandse 

burgers het recht hebben geen 
diensten te verlenen aan organisaties 
van wie zij de overtuiging hebben dat 
zij in strijd handelen met democrati-
sche beginselen? 

2 
Deelt u de mening, dat Nederlandse 

burgers tevens het recht hebben hun 
medeburgers attent te maken op de 
activiteiten van dergelijke organisaties 
en hen te verzoeken, niet tot dienst-
verlening, bij voorbeeld het verhuren 
van een zaal, over te gaan? 

3 
Acht u het overigens juist, dat een 

politieke partij zich beroept op het 
grondrecht van vrijheid van vergade-
ring, wanneer zij een zaal heeft 
gehuurd door zonder toestemming de 
naam te gebruiken van een andere, 
niet-politieke organisatie? 
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