
32ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 128 leden, te 
weten: 

Andela-Baur, Van Baars, Beckers-de 
Bruijn, Ter Beek, De Beer, Beinema, 
Van den Bergh, P. M. Blauw, J . 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, Dijkstal, Van Dis, Van der 
Doef, Dolman, Engwirda, Van Erp, 
Van Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Faber, Franssen, 
Frinking, Gardeniers-Berendsen, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Van 
Kemenade, Knol, Konings, De Korte, 
Kosto, Kraaijeveld-Wouters, Krajen-
brink, De Kwaadsteniet, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van 
der Linden, Linschoten, Van der 
Louw, Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Meijer, Metz, Mik, Moor, Müller-van 
Ast, Niessen, Nijhuis, Nijland, Nijpels, 
Van Noord, Nypels, Van Ooijen, 
Oomen-Puijten, Den Ouden-Dekkers, 
Patijn, Poppe, De Pree, Rempt-Halm-
mans de Jongh, Van Rey, Rienks, Van 
Rossum, Salomons, Van der Sanden, 
Schartman, Scholten, Schutte, Van 
der Spek, Spieker, Stemerdink, 
Stoffelen, Van Thijn, Toussaint, 
Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Te Veldhuis, Van der Vlies, Van 
Vli jmen, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Weijers, Weisglas, Wessel-
Tuinstra, Wiebenga, Wil lems, Wolters, 
Wöltgens, Worrell en Zijlstra, 

en de heren Korthals Altes, Minister 
van Justitie, Ruding, Minister van 
Financiën, De Koning, Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Korte-van Hemel, Staatsse-
cretaris van Justitie, de heren Koning, 
Staatssecretaris van Financiën en De 
Graaf, Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

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

Van Rey, wegens bezigheden elders, 
alleen voor het eerste deel van de 
vergadering; 

Joekes, Aarts en Tazelaar, wegens 
bezigheden elders; 

Alders, wegens bezigheden elders, 
ook morgen; 

Schreuders, wegens ziekte. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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) (17647); 

Wijziging van de wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (beëindiging 
vereveningstoeslagen) (17674); 

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) (17676); 

Beperking van de herziening van 
het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal 

Woensdag 15 december 1982 

Aanvang 10.15 uur 

sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 
1 januari 1983 (17677); 

de verslagen van mondeling 
overleg over het Besluit landelijke 
normering Bijstandswet (17600-XVI, 
nr. 15 en 17600-XV, nr. 15); 

het verslag van mondeling overleg 
over de Tijdelijke wet arbeidsvoor-
waarden collectieve sector (17 636, nr. 
2), 

en van: 
de motie-Linschoten en De Korte 

over gelijke berechtiging van gehuw-
den en ongehuwd samenwonenden 
bij nadere sociale-verzekeringswetge-
ving (17 647, nr. 9); 

de motie-Willems over de financiële 
situatie van één-oudergezinnen 
(17 600-XV, nr. 16); 

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-Groenman over de 
vrijlating van bijverdiensten in de 
bijstand (17600-XV, nr. 17). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Hoewel het op dit 
moment erg vroeg is in het parlemen-
taire leven van deze dag, is het 
mogelijk, de bekende freule te citeren 
en van gekkenwerk te spreken, als wi j 
zien welke omvang de onderhavige 
wetsontwerpen hebben en in welk 
tempo zij moeten worden afgewerkt. 
In dit gekkenwerk ontbreekt een 
zekere methode niet geheel en al. Niet 
alleen komt het overeen met de 
ombuigingen die de Regering zich 
heeft voorgenomen, maar er is ook 
een selectie in aangebracht. 

Wij behandelen een aantal wetsont-
werpen die uitkeringstrekkers en 
andere mensen op het min imum 
raken. Hierover zullen wij vandaag 
meer spreken, want het is de kern van 
de huidige problemen. De Kamer was 
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Achter de regeringstafel zitten v.l.n.r. de bewindslieden De Graaf, De Koning, Ruding en Koning, 
tijdens het debat over het koopkrachtbeeld voor 1983 

echter bijna klaar met de wettelijke 
voorbereiding van een aantal fiscale 
maatregelen die vooral voor de hoge 
inkomensgroepen nadelige effecten 
kunnen hebben en die per 1 januari 
1983 hadden kunnen ingaan, als de 
Staatssecretaris van Financiën niet 
alles in het werk had gesteld om dit in 
elk geval te voorkomen, wat niet 
onbegrijpelijk is voor een VVD'er. 

In dit verband staan nog enkele 
potjes op het vuur. De Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, een CDA'er, is ijverig om te 
voorkomen dat iets niet wordt 
bezuinigd per 1 januari aanstaande en 
treft daarom alle maatregelen die 
wettelijk nodig zijn om de minima en 
de anderen alle voornemens van het 
kabinet te laten ondergaan. Dezelfde 
Staatssecretaris heeft ons verrast met 
enkele wetsontwerpen waarvoor de 
vaste Commissie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid nog vanmiddag 
gaat bespreken of zij nog snel tussen-
door kunnen worden behandeld in de 
enkele dagen die de Kamer nog 
resten tot het kerstreces. 

Deze benadering komt hoe dan ook 
in strijd met de zorgvuldigheid die 
tegenover iedereen moet worden 
betracht, ook tegenover de groepen 
waarover de Staatssecretaris voor 
belastingzaken spreekt. Wij moeten 
hiermee zorgvuldig omgaan, ook in 
het geval van zo'n onrustig bezit als 
de belastingen zijn geworden. Het 

gaat hierbij ook om de inkomenspositie 
van andere groepen die afhankelijk 
zijn van publieke uitkeringen in de 
vorm van sociale zekerheid of ambte-
narensalarissen. 

Dit ging over de omvang van de 
operatie en de richting waarin een 
selectie wordt gemaakt bij het 
opjagen van de Kamer in deze 
omvangrijke operatie. Ik noem de 
twee wetsontwerpen waarover ik 
sprak. De Staatssecretaris weet dat 
het ging over het wetsontwerp voor 
een periodieke uitkering, waarvoor de 
Kamer met extra haast een eindverslag 
heeft gemaakt, en het wetsontwerp 
over de renteaftrek, waarover wi j nog 
niets hebben gehoord. 

Wij weten dat het kabinet het 
laatste wetsontwerp op het punt van 
de hypotheekrente heeft teruggetrok-
ken, hetgeen op zichzelf duidelijk 
maakt in welke inkomenspolitieke 
dimensies het kabinet denkt. Ik meen 
mij echter te herinneren dat de 
Ministervan Financiën mij heeft 
toegezegd dat het wetsontwerp nog 
altijd doorgang kan vinden voor de 
aftrekbaarheid van andere rente dan 
in hypothecair verband. Wellicht kan 
hierover in dit debat nog terloops 
opheldering worden verschaft. 

Wij hebben voorafgaande aan dit 
debat een grote hoeveelheid papier 
gekregen, waarin het gehele inko-
mensbeleid wordt uiteengezet: 
brieven van de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en ook 
stukken van maatschappelijke groepe-
ringen. Feitelijk zijn wij bezig met een 
enorme papieren operatie. Als wi j in 
de brieven van de Minister kunnen 
lezen dat het gaat om een verbetering 
van het inkomensbeeld, is dit een 
verbetering ten opzichte van het beeld 
in vroegere papieren. 

Het gaat dan echter nog altijd om 
een verbetering van een verslechte-
ring. Feitelijk gaan de inkomens, ook 
van de laagste categorieën, ondanks 
de verbetering per 1 januari aanstaan-
de nog altijd erop achteruit. 

Uiteraard zijn ook wi j niet in staat 
om dit helemaal te voorkomen, maar 
wij moeten ons wel goed realiseren 
dat wij nog steeds spreken over het 
feit dat per 1 januari heel veel inkomens 
er ook in nominale termen drastisch 
op achteruitgaan. Wij behoeven dan 
alleen maar te kijken naar wat er met 
WAO-uitkeringen kan gebeuren, 
hetgeen ook nog kan cumuleren met 
andere effecten uit deze wetsontwer-
pen. Het gaat dus niet om de verbete-
ring van de inkomenspositie maar om 
de verbetering van een'plaatje' dat 
gemaakt is en dat op zich feitelijk een 
grote verslechtering voor veel 
uitkeringstrekkers kan betekenen. 

Ondanks alle aangebrachte bijstellin-
gen geeft het inkomensbeeld dat de 
Regering presenteert, te zien dat de 
minima meer inleveren dan vier keer 
modaal. Dit geldt in alle gevallen, als 
je tenminste de eerlijkheid hebt om 
het vervallen van de solidariteitshef-
fing per 1 januari in het beeld te 
verdisconteren. De heer De Korte 
heeftwat dat betrefteen merkwaardige 
opmerking gemaakt. 

Hij zei dat de VVD tegen de solidari-
teitsheffing was en dat zij die heffing 
niet in het inkomensbeeld verdiscon-
teren omdat zij er niets mee te maken 
hebben. Dat is natuurlijk niet juist. 
Feitelijk vervalt die heffing en daarmee 
ontstaat een situatie die ertoe leidt dat 
met name de hoogste inkomensgroe-
pen - ik begrijp wel dat de heer De 
Korte daar heel gemakkelijk over kan 
doen - er verhoudingsgewijs beter 
voor komen te staan. 

De Regering gebruikt het argument 
dat de solidariteitsheffing een eenma-
lige operatie was. Bovendien zou de 
Regering hebben gezegd dat de 
solidariteitsheffing niet verdisconteerd 
moest worden in de collectieve-
lastendruk. 

Staatssecretaris Koning: De heer 
Halberstadt en de heer De Galan; uw 
parti jgenoten! 

De heer Wöltgens (PvdA): Inderdaad. 
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Wöltgens 

Ik heb toenterti jd het wetsontwerp 
mogen behandelen en in tegenstelling 
tot de heren De Korte en Koning, die 
destijds nog kamerlid was, hebben wi j 
dit wetsontwerp gered. Wanneer het 
om een authentieke interpretatie van 
de bedoeling van dit wetsontwerp 
gaat, achten wij ons iets meer daartoe 
gerechtigd dan de huidige Staatssecre-
taris. 

Het uitgangspunt was inderdaad 
dat deze eenmalige solidariteitsheffing 
niet meegerekend mocht worden bij 
de berekening van de collectieve-
lastendruk. Dat is echter geheel iets 
anders dan het niet betrekken van het 
effect van deze solidariteitsheffing op 
het inkomensbeeld. Afgezien van de 
financiering van het werkgelegen-
heidsprogramma had de solidariteits-
heffing heel uitdrukkelijk de bedoeling, 
per 1 juli het inkomensbeeld bij te 
stellen. Dat werd toen nog verdedigd 
door het interim-kabinet Van Agt III. 
Dan gaat het natuurlijk niet aan, net te 
doen alsof het vervallen van de 
solidariteitsheffing geen enkel effect 
meer heeft op het inkomensbeeld. 

Het is bovendien des te merkwaar-
diger waar de Regering, in de behoefte 
om aan te tonen welk een nivellering 
zich in de afgelopen jaren heeft 
voltrokken, bij de nivellering die in het 
jaar 1982 heeft plaatsgevonden 
uiteraard wel de solidariteitsheffing 
meeneemt in de bepaling van het 
inkomensbeeld. Het is dan natuurlijk 
te gek om bij het inkomensbeeld voor 
1983 opeens te zeggen dat de solidari-
teitsheffing daarin niet mag worden 
verdisconteerd. 

Wanneer je het vervallen van de 
solidariteitsheffing per 1 januari in het 
inkomensbeeld brengt, dan is de 
situatie in alle gevallen zo - ook in het 
voor de Regering meest gunstige 
geval - dat de minima nog net meer 
inleveren dan vier keer modaal. 

Het is duidelijk dat die lastenverde-
ling nog steeds als onaanvaardbaar 
van de hand moet worden gewezen. 
Een dergelijke verdeling komt erop 
neer dat de minima op -3 ,5% terecht 
komen en 4 maal modaal op + 0,6. 

Waarom is deze inkomensverdeling 
onaanvaardbaar? Ook al omdat de 
wijze waarop zij tot stand is gekomen 
grotendeels het gevolg is van recht-
streekse overheidsmaatregelen. Het is 
niet op ons afgekomen, zodat de 
overheid het moet 'repareren', neen, 
het is iets dat de overheid niet alleen 
zichzelf maar vooral de betrokkenen 
heeft aangedaan. Het geval is namelijk 
dat de overheid ongeveer 6,5 mld. uit 
de fondsen voor sociale zekerheid 

terugtrekt, hetgeen haar in staat stelt 
de belastingdruk feitelijk met 1,4% 
van het netto nationaal inkomen te 
laten dalen. 

Dat betekent in wezen dat de 
overheid de belastingdruk met 4 a 5 
mld. kan laten dalen, omdat zij uit de 
sociale fondsen zo'n 6,5 mld. terug-
trekt. Terwijl de verlichting van de 
belastingdruk ook aan de hoogste 
inkomensgroepen ten goede komt 
- door de progressie en de inflatiecor-
rectie profiteren deze groepen 
verhoudingsgewijs daarvan nog 
meer - drukt een verzwaring nu net 
alleen maar op inkomens tot de grens 
voor premieheffing voor sociale 
zekerheid. 

Als de rijksbijdrage wordt stopgezet, 
moeten de premies worden verhoogd 
en dat betekent, dat die verzwaring 
vooral drukt op de inkomens tussen 
min imum en 2 maal modaal. Dat is de 
denivelleringsoperatie die ertoe leidt 
dat de overheid die dit bewerkstelligt, 
zich nu plotseling geroepen voelt iets 
eraan te doen. Het is dezelfde overheid 
die verantwoordelijk is voor het tot 
stand komen van dit volstrekt ongelijke 
inkomensbeeld. 

Een ander element waarop ik in dit 
verband wil wijzen, is dat bij stijging 
van de premies de aftrekbaarheid van 
de premie niet aan een grens is 
gebonden, maar voordeliger wordt 
naarmate het inkomen hoger is. Dit 
element is qua invloed misschien 
beperkt, maar pakt in toenemende 
mate irritant uit voor de inkomensver-
deling. In de komende jaren zullen de 
premies vanwege het volume-effect 
moeten stijgen. De schijf van het 
belastbare inkomen wordt hoger en 
verhoudingsgewijs wordt de aftrek-
baarheid van de premies voordeliger. 

Wij willen de Regering uitnodigen 
maatregelen voor te bereiden, die in 
elk geval voor 1 januari 1984 kunnen 
ingaan - dat kan per half jaar dan wel 
per kwartaal - en die ertoe kunnen 
bijdragen, dat het voordeel van 
premieverhogingen in de belasting 
veel gelijkmatiger wordt verdeeld dan 
thans het geval is. Een dergelijke 
ongelijkmatigheid denivelleert hoe 
langer hoe meer naarmate de premies 
stijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! In tegenstel-
ling tot hetgeen in het amendement-De 
Vries en De Korte aan verwachtingen 
is gewekt bij de discussie in juni van 
het afgelopen jaar over de aanpassing 
van de minimumlonen en de uitkerin-
gen, honoreert de Regering de 
'uitschuifoperatie' slechts voor iets 
meer dan de helft. Er zijn verwachtin-
gen gewekt, dat per 1 januari deze 

operatie zou worden hersteld, maar in 
feite gebeurt dat niet. 

Ik vraag de woordvoerders van de 
VVD en het CDA hoe zij het kunnen 
verantwoorden dat zij op 1 jul i de 
verwachting wekten, deze operatie te 
zullen gebruiken om bij voorbeeld de 
WAO-premies niet te snel te laten 
dalen, maar dat zij deze belofte per 1 
januari geheel laten schieten terwijl 
de verlaging voor de WAO'ers op 1 
januari even hard doorgaat als op 1 
juni. 

De heer De Korte (VVD): Op het 
gevaar af, in herhalingen te vallen, wi l 
ik als mede-ondertekenaar van het 
amendement nog eens uitdrukkelijk 
vermelden dat per 1 januari niet per 
se hetgeen is vooruitgeschoven moet 
worden uitbetaald. 

Dus wat dat betreft, bent u gewoon 
voorbarig. U doet net alsof de rest 
helemaal weg is. Dat hebben wij nooit 
gezegd en dat blijkt ook uit niets. U 
staat hier dus gewoon verwarring te 
zaaien. 

De heer Wöltgens (PvdA): Moet ik het 
zo begrijpen dat het helemaal niet de 
bedoeling van het 'uitschuif-amende-
ment' van de heren De Vries en De 
Korte was dat de op zichzelf normale 
indexering die per 1 juli had moeten 
plaatsvinden voor de minimumlonen 
en de daaraan gekoppelde uitkeringen 
per 1 januari a.s. zou worden hersteld? 
Dat is dus nooit de bedoeling geweest? 

De heer De Korte (VVD): Het gaat om 
een 'uitschuif' die als tijdelijk was 
bedoeld. Dat is in het debat daarover 
ook zeer nadrukkelijk gezegd. Daar is 
echter helemaal niet bij gezegd 
wanneer de realisering uiteindelijk 
precies zou plaatsvinden, of om welke 
delen daarvan het zou gaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): O, dus dat 
kan best in het jaar 1990 gebeuren! 
Even aannemend dat diezelfde 
minima dan nog zouden kunnen 
profiteren van het geheugen van de 
heren De Korte en De Vries, dat hun 
ertoe brengt alsnog even de 1,84% uit 
het jaar - wat was het - anno domini 
1982 te herstellen! Dat is natuurlijk te 
gek om los te lopen! 

Wanneer men op 1 juli geen 
indexering geeft die gewoonlijk op 
dat moment plaatsvindt, en men 
noemt dat een 'uitschuifoperatie', dan 
is natuurlijk de eerstvolgende normale 
datum aan de orde om die 'uitschuif-
operatie' te realiseren. Ik vind het 
werkelijk een bijna ridicule argumen-
tatie, die de heer De Korte niet geheel 
waardig is, dat hij het volstrekt in het 
midden zou hebben gelaten wanneer 
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De heer De Korte (WD) onderbreekt het betoog van de heer Wöltgens (PvdA) 

die 'uitschuif-operatie' zal worden 
hersteld. Heeft hij enig idee wanneer 
u dat dan zou willen herstellen, op 
welke wijze en met welke inhaalmoge-
lijkheden? Het nadelig effect cumuleert 
natuurlijk. 

De heer De Korte (VVD): Onder 
andere direct nu, zoals door de 
Regering is aangegeven met de 
nuancering die ik daarbij in mijn 
bijdrage heb gegeven. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik mijn fractiege-
noot interrumperen en hem vragen 
hoe hij het uitlegt wanneer de heer De 
Korte zegt: 'Het is natuurlijk de 
bedoeling dat het een tijdelijk gepre-
senteerde maatregel is. Wij zullen 
hierop terugkomen tijdens de behan-
deling van de notitie over de grond-
slagen. Het is een tijdelijk bedoelde 
maatregel. Er is dan ook iets veranderd 
in het amendement. Wat ons betreft, 
zullen wij elkaar voor 1 januari weer 
spreken over dit onderwerp.' 

De heer De Korte (VVD): Zo is dat, 
precies! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik ga 
verder: 'Ik heb dan ook gezegd dat ik 
goed begrepen had dat het een 
tijdelijke maatregel was, waar wij toen 
grote bezwaren tegen hadden, en dat 
die op 1 januari zou worden hersteld. 
Dat is door de heer De Korte toen niet 
tegengesproken.' Dit houd ik mijn 
fractiegenoot nog eens als achtergrond 
voor. 

De heer De Korte (VVD): Ik vind het 
heel charmant dat de heer Wöltgens 
zulke hulptroepen om zich heen weet 
te vergaren. Wat ik heb gezegd, past 
natuurlijk precies in wat er hier 
gebeurt. Vóór 1 januari zouden wij 
hierover komen te spreken. Welnu, 
het is nu vóór 1 januari. Vervolgens 
zouden wij bij de stelselwijziging 
hierop nader terugkomen. Wij zijn 
nog niet eens aan de stelselwijziging 
toe, die naar ik meen voor eind 1984 
zal plaatsvinden! Zo ziet men dat die 
'uitschuif' dus niet naar 1990 wordt 
verplaatst. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Nog één opmerking... 

De Voorzitter: Neen, u krijgt straks 
uw eigen beurt nog! 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik wilde 
nog even een citaat van de heer De 
Vries voorlezen. 

De Voorzitter: Dat komt dan wel 
wanneer de heer Gerritse aan de 
beurt is! 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik meen ook dat ik het 
de heer De Korte niet moet aandoen, 
de voosheid van zijn argumentatie 
over deze operatie verder nog te 
bespreken. Het is te meer erg dat hij 
heeft gezegd, het verschil van 1,84% 
per 1 januari a.s. niet te willen 
herstellen aangezien hij niet alleen 
akkoord gaat met het voorstel van de 
Regering van 1%, dat hij al min of 

meer beschouwt als uitvoering van de 
gedachte van tijdelijkheid in het 
amendement-De Vries/De Korte, maar 
nog veel verder gaat! Wat heeft hij 
namelijk gisteren gezegd? 

Feitelijk zouden de minima per 1 
januari met een half procent omhoog 
moeten gaan; dan zouden wij in juli 
kunnen bezien of de prijzen misschien 
niet een half procentje zijn gedaald, 
zodat wij hun eigenlijk helemaal niets 
meer hoeven te geven, terwijl zij toch 
op 1% zouden uitkomen. Bij die 
redenering zijn allerlei vraagtekens te 
plaatsen. De heer De Korte is zich 
hiermee in alle mogelijke bochten aan 
het wringen om te ontkomen aan 
datgene wat de Regering als dekking 
heeft voorgesteld voor de echte 
minima: de extra-belastingheffing 
voor de tweeverdieners. 

Hij is dus niet eens te beroerd om 
daarbij die minima, waarbij hij zelf 
de verwachting heeft gewekt dat zij 
per 1 januari 1,84% krijgen, nog 
minder te geven dan de Regering van 
plan is te geven. Hij wil namelijk maar 
een Vz% geven en dat is natuurlijk 
helemaal te gek. 

De heer De Korte (VVD): Is de heer 
Wöltgens helemaal vóór de belasting 
op de tweeverdieners voor de lagere 
en de midden inkomens? 

De heer Wöltgens (PvdA): Afgezien 
van de modaliteiten, kan de Partij van 
de Arbeid zich vinden in het soort 
belasting voor tweeverdieners. 

De heer De Korte (VVD): De geachte 
afgevaardigde laat het dus van de 
modaliteiten afhangen, of hij ervoor 
is? 

De heer Wöltgens (PvdA): Wij krijgen 
ongetwijfeld een wetsontwerp over 
deze zaak. Wij zullen het wetsontwerp 
op eigen merites beschouwen. 

De heer De Korte (VVD): Dat wil dus 
zeggen dat de heer Wöltgens de 
interruptie van zijn fractievoorzitter 
nog even in de mist houdt. De 
interruptie is hier en daar wel zodanig 
uitgelegd, dat de fractie van de PvdA 
daar van nu af aan glad vóór is. Ik 
begrijp dus nu, dat wij nu nog moeten 
afwachten hoe dat wordt. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is natuurlijk heel 
begrijpelijk dat de heer De Korte 
smeekt om steun voor zijn individuali-
seringsgedachte die hij hier nogmaals 
wilde verdedigen door de belasting-
progressie nog verder op te drijven 
-het is een zeer sympathieke gedachte 
van de heer De Korte, en door de 
minima nog 1/2% te korten, ik kom 
daarover nog te spreken - en dat hij 
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De heer Wöltgens (PvdA) 

nu zit te smeken totdat de Partij van 
de Arbeid eindelijk over de brug komt. 
Hij kan dan opgelucht zeggen, dat is 
vermoedelijk van tafel, hiermee kan 
ik mijn achterban bedienen. 

De heer De Korte (VVD): En de uwe, 
mijnheer Wöltgens, want u heeft met 
uw achterban altijd voorop gelopen 
met die discussie. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het spreekt 
vanzelf, mijnheer de Voorzitter, dat de 
Partij van de Arbeid elke maatregel, 
zoals de heer Wöltgens zegt, op zijn 
eigen merites zal beoordelen. Wat dat 
betreft kunnen er wel eens heel 
interessante toestanden ontstaan. Ik 
kan de heer De Korte de verzekering 
geven, dat de Partij van de Arbeid de 
VVD niet zal verlossen uit de zak 
waarin zij nu zit met dit CDA-voorstel. 

De heer Wöltgens (PvdA): Bovendien, 
mijnheer de Voorzitter, stelt ons dat in 
staat om enkele van de inventieve 
ideeën van de heer De Korte om 
daarvan weg te komen toch te 
gebruiken voor de dekking van die 
verbeteringen die wij zelf graag willen 
aangebracht zien. 

Mijnheer de Voorzitter! De uit-
schuifoperatie wordt dan 1%, dat had 
1,84% moeten zijn, en op dat niveau 
worden nu de uitkeringen verder 
bevroren. De Regering stelt zelfs min 
of meer in het vooruitzicht dat ook per 
1 juli een dergelijke bevriezing zal 
plaatsvinden. 

Feitelijk is er dus al een ontkoppeling 
aan de hand. Het is dus zo dat per 1 
januari de ontwikkeling van de lonen 
afwijkt van de ontwikkeling van de 
uitkeringen. 

Ik wil nog opmerken, en dat is de 
laatste keer dat ik vandaag de heer De 
Korte nog probeer te pesten, dat de 
VVD ergens op een congres nog niet 
zo lang geleden, in het kader van de 
permanente verkiezingscampagne, 
heeft medegedeeld, dat zij hoe dan 
ook zal vasthouden aan de koppeling 
van de AOW aan de feitelijk verdiende 
lonen. 

De heer De Korte knikt -ik zeg dat 
met zoveel woorden zodat het ook in 
de Handelingen terecht kan komen 
- positief, hij zegt dus: inderdaad daar 
staan wij helemaal achter. Dat is dus 
per 1 januari helemaal niet meer het 
geval, mede dankzij zijn eigen ingrijpen 
en zijn eigen voorstel om de minima 
nog iets minder te geven dan de 
Regering zelf heeft voorgesteld. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik 
verwijzen naar de nota naar aanleiding 
van het verslag waarin ook het 
kabinet er nog eens aan herinnert, dat 
de fractie van het CDA heeft gezegd 
zo blij te zijn dat in dit geval de 
koppeling aan het minimumloon in 
stand blijft. Ik heb dus hele sterke 
getuigen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat noemt 
de heer De Korte heel sterke getuigen. 

U begrijpt wel dat dit argument mij 
niet geheel aanspreekt. Het zou 
hetzelfde zijn als de heer De Korte 
zou proberen te overtuigen door mij 
voortdurend op de heer Den Uyl te 
beroepen en op hetgeen hij heeft 
gezegd. Wij moeten wel met intrinsieke 
argumenten werken en niet met een 
soort gezagsargument waarvan wij 
beiden de politieke waarde en dus 
ook de relatieve waarde weten te 
waarderen. 

Per 1 januari vindt dus feitelijk 
een ontkoppeling plaats. Daarnaast 
heeft de Regering ook nog aangekon-
digd dat zij per 1 juli eventueel de 
uitkeringen wil gaan bevriezen. Als 
alles goed gaat in het bedrijfsleven en 
in de decentrale onderhandelingen 
behoeft dat geen verdere ontkoppeling 
te betekenen. 

Als de ontwikkelingen in de onder-
handelingen verlopen zoals zij in het 
gunstigste geval voor het inkomens-
beeld zijn voor te stellen, hoeft dit 
natuurlijk op zich geen ontkoppeling 
te betekenen. Het kan een ontkoppeling 
inhouden, als de feitelijke ontwikkelin-
gen in de bedrijfstakken anders 
verlopen. 

Als het kabinet de Kamer tijdig voor 
1 juli rapporteert dat het feitelijk 
verloop in de bedrijfstakken anders is 
dan het verloop van de inkomensont-
wikkeling zoals men dat zich ten 
opzichte van de uitkeringen heeft 
voorgesteld, moet het kabinet maatre-
gelen voorbereiden die ertoe strekken 
dat in ieder geval per 1 juli de koppeling 
alsnog wordt hersteld. Op dit punt wil 
ik u, mijnheer de Voorzitter, graag een 
motie overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wölt-
gens, Ter Veld en Buurmeijer wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterend, dat de Regering 
voornemens is ook per 1 juli het 
minimumloon en de sociale uitkerin-
gen te bevriezen; 

van oordeel, dat de ontwikkeling van 
het minimumloon en de sociale 
uitkeringen parallel dient te verlopen 
aan de loonontwikkeling; 

nodigt de Regering uit, alvorens zij 
met voorstellen komt met betrekking 
tot de indexering van minimumloon 
en sociale uitkeringen per 1 juli 1983, 
de Kamer te rapporteren over de 
feitelijke loonontwikkeling in het 
bedrijfsleven; 
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Voorzitter 

nodigt de Regering uit, alsdan 
voorstellen te doen, die ertoe leiden 
dat de parallelle inkomensontwikkeling 
alsnog gewaarborgd wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (17 666). 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik meen te hebben 
aangetoond dat de Regering, wat de 
minima betreft, per 1 januari feitelijk 
overstapt van een systeem van 
na-indexering naar voor-indexering. 
Hierbij zegt de Regering dat op de 
gewenste loonontwikkeling vooruit 
moet worden gelopen en dat het 
inkomen voor de minima moet 
worden bevroren. Vanuit deze optiek 
is het merkwaardig dat de Regering, 
als het om de inflatiecorrectie gaat, 
eigenlijk blijft vasthouden aan een 
systeem van na-indexering. 

Hierbij is de inflatie van het vooraf-
gaande jaar bepalend voor de mate 
waarin men de tarieven aanpast aan 
de inkomens. Als men bij het systeem 
van de inflatiecorrectie, zoals nu bij de 
sociale uitkeringen, overstapt op het 
voor-indexeren, blijkt feitelijk dat de 
inflatiecorrectie voor minder dan 60% 
moet worden toegepast. Er vindt 
eigenlijk een geweldige overschatting 
plaats van de inflatieontwikkeling 
door de wijze waarop nu wordt 
na-geïndexeerd. Dit is een overschat-
ting van meer dan 4 1 % . 

In het afgelopen jaar was de inflatie 
6%. Bij een gunstige ontwikkeling kan 
de inflatie in het komende jaar 3,5% 
zijn. Dat is een geweldige overschat-
t ing! In dit licht en in het licht van de 
gelijke behandeling van het fiscale 
aspect en hetgeen op het vlak van de 
sociale zekerheid wordt gedaan, zou 
een rechtvaardiging moeten worden 
gevonden voor een verdere aanpas-
sing van de inflatiecorrectie dan de 

ring zich in eerste instantie met 
80% heeft voorgenomen. Kennelijk 
mocht deze heilige koe van de minder 
grote regeringspartij niet worden 
geslacht! 

De Regering is bereid geweest om 
iets te doen aan de tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting. Dit ging 
gepaard met veel gekreun! Het zou 
eigenlijk niet goed zijn om dat te doen 
en het zou ook de laatste keer moeten 
zijn dat zoiets wordt gedaan, zei 
de Regering. Op papier lijkt het erop 
dat de belastingen worden verhoogd. 

Dit is echter puur een papieren 
operatie. Het is niets anders dan een 
beperking van de belastingverlaging 
die per 1 januari 1983 ten opzichte 
van 1982 feitelijk optreedt. 

De solidariteitsheffing vervalt. De 
b.t.w.-operatie is ook vervallen. De 
belastingdruk was in de MEV al met 
ongeveer 1 % omlaag gebracht! De 
inflatiecorrectie is ten opzichte van de 
gegevens in de MEV iets omlaag 
gegaan. Er is per saldo sprake van 
een verlichting van de belastingdruk 
van 1,4%. De hele operatie rond de 
belastingverhoging is in feite dus 
niets anders dan een beperking van 
de belastingverlaging die feitelijk per 
1 januari 1983 plaatsvindt. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Wöltgens kan toch 
niet alleen over belastingmaatregelen 
spreken? Dat is toch niet zinnig. Hij 
moet dit toch in samenhang zien met 
premiemaatregelen. Hij moet dus 
over belasting- en premiemaatregelen 
praten, dat wil zeggen over de 
lastendruk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Korte kan 
zich niet voorstellen, hoe dankbaar ik 
hem ben voor deze interruptie. Ik kom 
hier namelijk dadelijk nog op terug! 
Het is ongelooflijk, maar er zijn enkele 
onderwerpen waarover wi j het 
volstrekt met elkaar eens dreigen te 
worden. Ik hoop dat dit enig effect in 
dit debat zal gaan opleveren! Ik kom 
daarop dus nog terug. 

Ik wil nu even naar de belastingen 
kijken, want de Regering kijkt zelf ook 
maar 'even' naar de belastingen. Zij 
zegt dat zij de belastingschroef 
aandraait. Wij kennen allen deze, al of 
niet wetenschappelijk onderbouwde, 
'borrelpraat': dat alles is dol gedraaid, 
dat het te gek geworden is en dat men 
dat de mensen niet meer mag 
aandoen. Een en ander leidt tot 
ontwijking, zwart circuit, enzovoorts, 
alsof het naar beneden van de 
belastingschroef plotseling de moraal 
geweldig zal opschroeven. 

Wat de gehele belastingoperatie 
betreft die plaatsvindt en die onder 
het mom van een belastingverzwaring 
wordt gebracht, wordt de VVD toch 
nog even bediend, namelijk door het 
hoogste tarief terug te brengen tot 
69%. Ik sluit mij gemakshalve aan bij 
hetgeen mevrouw Groenman daarover 
heeft gezegd. Het was echt niet nodig 
geweest het zo te doen. 

Als men vond dat de verschillen in 
percentages tussen het laatste en 
voorlaatste tarief iets te klein dreigde 
te worden, had men ook het hoogste 

tarief iets meer kunnen verhogen 
zodat de oude afstand hersteld was. 

Hoewel het relatief gezien nogmaals 
om belastingverlagingen gaat, kan het 
toch geen kwaad even op de argumen-
ten in te gaan die de Regering 
gebruikt tegen het aanschroeven van 
de progressie en alles wat daarmee 
samenhangt. Deze behoren overigens 
bijna tot een standaardrepertoire bij 
hetgeen over dit soort onderwerpen 
wordt verteld. 

Om het effect van de progressie 
eerlijk te kunnen beoordelen - ik ben 
dit geheel en al met de heer De Korte 
eens - , moet men natuurlijk niet 
alleen naar de belastingtarieven 
kijken, maar naar de combinatie van 
belasting- en premiedruk, dus naar de 
gecombineerde tarieven. Iedereen, 
inclusief de heer De Korte, weet, dat 
door de gestelde grens bij de premie-
heffing, lastendruk feitelijk na deze 
grens degressief verloopt, omdat het 
aandeel van de druk vanuit de 
premies bij het stijgen van het 
inkomen boven deze grens hoe langer 
hoe geringer wordt. 

De gemiddelde druk verloopt dus 
degressief naarmate het inkomen 
hoger is. Ik ben het met de heer De 
Korte eens dat dit alleen al een 
argument is om te zeggen dat het 
beeld er anders uitziet als men alleen 
maar de belastingen beziet en als 
men de premies daarbij betrekt. 

Het is bekend dat de sterkste 
progressie eigenlijk plaatsvindt tussen 
ongeveer het minimumloon en 
anderhalf maal modaal, en niet bij de 
inkomensgroepen waarover de 
Regering nu maar even besloten heeft 
van deze het hoogste tarief te verlan-
gen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De sterkste progressie 
vindt plaats bij circa anderhalf maal 
modaal. De heer Wöltgens sprak 
zoeven niet over de individuele druk, 
maar over de totale druk van de 
belastingen. Daarover hield hij een 
fantastisch mooi verhaal. Hij zei dat 
het om een vermindering ging van 
een belastingvermindering, of iets 
dergelijks. Hij sprak toen over het 
totaal. Nu gaat hij opeens mijn 
woorden uitleggen in de zin dat een 
en ander bedoeld was per individu. Ik 
wil de heer Wöltgens als hij zo'n 
mooie beschouwing geeft over de 
totale belastingen er aan helpen 
herinneren, dat hij daarbij ook de 
totale premies moet betrekken, niet 
die per individu. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Als de heer De Korte 
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Wöltgens 

zegt dat wi j naar de totale collectieve 
lasten moeten kijken, zijn wij het ook 
weer helemaal met elkaar eens. Wij 
zouden het er dan ook gemakkelijk 
over eens kunnen worden hoe wij 
deze collectieve lastendruk zullen 
verdelen over belastingen en premies. 

Als wij ertoe in staat zullen zijn dit 
toch enigszins rechtvaardig te doen 
door personen met hogere inkomens 
iets meer te laten inleveren dan die 
met de laagste inkomens, moet men 
komen tot hetgeen ik al gezegd heb, 
namelijk dat het verlagen van de 
belastingdruk, gecombineerd met het 
verhogen van de premiedruk, tot deze 
onrechtvaardige verdeling, waarover 
wij nu spreken en die nu enigszins 
wordt bijgesteld, leidt. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Daarover verschillen wi j 
dan van mening. Het gaat erom dat 
de totale druk in 1983 nog steeds zal 
toenemen. Dit is onze zorg en daarom 
gaat het verhaal van de heer Wöltgens 
niet op! 

De heer Wöltgens (PvdA): Oké! De 
totale collectieve lastendruk stijgt. Wij 
moeten de gecombineerde effecten 
van belastingen en premies bezien. 
Plotseling blijkt dan het progressiever-
haal er wel geheel en al anders uit te 
zien dan het verhaal, zoals het vaak 
wordt verteld. Zeker als hierbij ook 
allerlei andere secundaire maatregelen 
worden betrokken, in de sfeer van 
huursubsidies, studiebeurzen en alle 
zogenaamde inkomensprijzen. 

Als men het geïntegreerde margina-
le tarief bekijkt, ziet men dat de 
progressie zich inderdaad bij inko-
mensgroepen van één a anderhalf 
maal modaal veel sterker voltrekt dan 
bij de hoogste inkomensgroepen, 
waarvoor de Regering nu een aantal 
maatregelen heeft genomen en 
waarover zij nu met enig gekreun zegt 
dat zij dat eigenlijk niet had moeten 
doen. 

Het individuele voelen van de 
progressie van de inkomstenbelasting 
doet zich vooral voor bij degenen die 
er in inkomen op vooruitgaan. Zij 
voelen die progressie het sterkste. 
Juist die inkomensvooruitgang is er 
op dit moment veel minder sterk , om 
niet te zeggen dat voor verreweg de 
meeste inkomenstrekkers het tegen-
deel het geval is. Ook dat maakt het 
verhaal van de progressie, dat in de 
jaren '60 en '70 nog een hoge actuali-
teitswaarde had, in de huidige situatie 
aanmerkelijk minder van belang, dan 
door de Regering in haar inkomens-
brief wordt gesuggereerd 

Er is ook een interessante discussie 
mogelijk over de waarde en onwaarde 
van inkomensplaatjes. De Regering, 
wetend dat een groot aanbod tot het 
dalen van de waarde van een goed 
kan leiden, heeft dan ook zo ontstellend 
veel inkomensplaatjes geproduceerd 
dat de waarde ervan inderdaad al een 
heel stuk lager is geworden. In elk 
geval wordt het overzicht over wat er 
precies aan de hand is, erg moeilijk 
gemaakt. 

Wij moeten niettemin de discussie 
over de waarde of onwaarde van de 
inkomensplaatjes aangaan. Wij 
moeten niet zonder meer voorbijgaan 
aan hetgeen de Regering daarover 
heeft op te merken. Het is overigens 
opvallend dat de Regering, als zij wi l 
illustreren hoe de nivellering in de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, 
zich juist beroept op deze inkomens-
plaatjes. 

De Regering zegt dat dit een 
statistisch geheel is, wat er eigenlijk 
toe leidt dat er vaak maatregelen 
worden genomen die helemaal niets 
te maken hebben met de maatschap-
pelijke werkelijkheid, maar die veel 
meer afgestemd zijn op dat statistische 
model. De Regering maakt daarvan 
onmiddelli jk zelf gebruik door met 
name alleen maar de kinderbijslag 
voor de eerste twee kinderen te 
ontdooien. 

Ik vind het huichelachtig, als je er 
eerst op wijst hoezeer je eigen beleid 
dreigt te worden afgestemd op een 
onjuist gebruik van de inkomensplaat-
jes, dat je vervolgens één van de 
belangrijkste maatregelen, die je 
neemt, geheel en al afstemt op het 
statistische effect dat je kunt bereiken 
en daardoor derde, vierde en vijfde 
kinderen helemaal niet betrekt in de 
ontdooiing van de kinderbijslag. 

Wij weten dat er op de inkomens-
plaatjes, zoals wij die krijgen, een 
heleboel is aan te merken. Er is heel 
wat onderzoek van sociale diensten 
geweest, waaruit blijkt dat er hele 
grote groepen minima zijn die veel 
verder achteruitgaan dan uit het 
statistische inkomensplaatje blijkt. 

Wij weten omgekeerd dat er 
mensen zijn met een inkomen van 
vier keer modaal - wij hebben hiervan 
in het verleden in een debat over 
onder meer de ministerssalarissen 
een spectaculair voorbeeld gehad -
die feitelijk geheel en al kunnen 
ontkomen aan belastingdruk. Met 
andere woorden, zodra wij het beeld 
gaan individualiseren en kijken naar 
de grote groepen minima, zoals zij bij 
de sociale diensten bekend zijn, en 
omgekeerd kijken naar de feitelijke 

belastingdruk, op zeer hoge inkomens, 
dan blijkt inderdaad dat die inkomens-
plaatjes op zichzelf zeer betwistbaar 
zijn. 

De betwistbaarheid van die inko-
mensplaatjes leidt er bepaald niet toe 
dat wij bij voorbaat moeten zeggen 
dat zij een veel te nivellerend beeld 
geven. De feitelijke situatie zou best 
wel eens veel denivellerender kunnen 
zijn, dan uit de statistische inkomens-
plaatjes blijkt. 

Een gedifferentieerder inkomens-
beeld blijft evenwel welkom. Als het 
op het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid mogelijk zou zijn 
om met behulp van bij voorbeeld het 
Sociaal en Cultureel Planbureau een 
gedifferentieerder beeld te ontwerpen, 
waarbij ook rekening wordt gehouden 
met een dynamiek van de inkomensont-
wikkeling voor groepen van personen, 
dan is dat zeer welkom. 

Op dit moment en zo lang dat 
nieuwe inzicht er niet is, heeft de 
voortdurend herhaalde twijfel aan de 
waarde van inkomensplaatjes eigenlijk 
vooral de functie om te ontsnappen 
aan een norm voor inkomensverde-
ling. Dit zou een verloedering beteke-
nen van de beleidsopvatting, die in dit 
huis jarenlang als consensus heeft 
bestaan, dat bij een lastenverdeling 
en bij een verdeling van extra opbreng-
sten gestreefd moet worden naar een 
zekere mate van eerli jkheid, waarbij 
de ondersten ontzien worden en 
waarbij de bovensten verhoudingsge-
wijs iets meer inleveren. 

Op het moment dat je deze plaatjes 
helemaal wegschuift zonder er iets 
voor in de plaats te stellen, betekent 
dit dat je eigenlijk ook de basis 
ontneemt aan iedere normstelling in 
je eigen inkomensbeleid. Dat wijzen 
wij volstrekt van de hand. 

In de discussie met de heer De 
Korte heb ik al gezegd, dat wij grosso 
modo en in beginsel positief staan ten 
opzichte van de dekkingsvoorstellen 
die de Regering nodig acht om haar 
eigen verbeteringsvoorstellen voor 
1983 te financieren. Wij zullen elk 
wetsontwerp in de belastingsfeer op 
zijn eigen merites beschouwen. Dat 
geldt zowel voor de voorgenomen 
tariefopbouw, de verzwaring van de 
tarieven, als voor de gewijzigde 
belastingheffing voor tweeverdieners. 

Wat het laatste betreft ben ik het 
met de heer De Korte in één opzicht in 
elk geval wel eens. Hij heeft er 
namelijk op gewezen dat het van de 
gekke is dat deze belastingheffing 
voor twee-verdieners gekoppeld 
wordt aan de uitkering voor de echte 
minima. Het is ook te gek om los te 
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Wöltgens 

lopen dat een dergelijke rechtstreekse 
koppeling plaatsvindt. 

De Minister van Financiën komt uit 
KVP-kringen. Hij kan dus begrijpen als 
ik zeg dat men door deze koppeling 
een soort Vincentius-heffing instelt 
voor de armsten in onze samenleving. 
Dat moet natuurlijk helemaal niet 
gebeuren. Zo'n doelheffing waarbij de 
ene groep betaalt en de andere groep 
profiteert, is een fragmentarisatie van 
de solidariteit waarvoor wi j op geen 
enkele manier een opening moeten 
bieden. 

Wat betekent die koppeling t rou-
wens? Als in 1984 de noodzaak weer 
zou bestaan om een koopkrachtopera-
tie voor de echte minima te realiseren, 
wordt dan de belasting voor tweever-
dieners dienovereenkomstig weer 
verhoogd? Stel dat de economie weer 
zou aantrekken en dat het mogelijk 
zou zijn om de minima niet meer in 
koopkracht te laten dalen, wordt die 
belastingheffing voor twee-verdieners 
op dat moment dan onmiddell i jk weer 
afgeschaft? 

Ik hoop dat de Staatssecretaris van 
belastingzaken het met mij eens zal 
zijn dat een belastingheffing een 
rechtvaardiging in zich zelf dient te 
vinden en niet alleen in de vraag of 
men geld nodig heeft van een andere 
groep. Men heeft geld nodig, maar 
dat geld dient dan uit de algemene 
middelen te komen. Of een extra 
belasting voor twee-verdieners aan de 
algemene middelen een bijdrage 
moet leveren, is iets wat men op zijn 
eigen merites moet beoordelen. Ik 
hoop dat de Regering heel uitdrukkelijk 
afstand neemt van de koppeling die 
zij daar heeft gelegd. 

Wij hebben al opgemerkt dat het 
nieuwe inkomensbeeld voor ons nog 
steeds niet aanvaardbaar is. Nog-
maals, het is een verbetering van een 
op zich zelf drastische verslechtering. 
Wij leggen daarom de volgende 
voorstellen aan de Kamer voor. Wij 
doen hierbij een beroep op de 
verschillende regeringspartijen om 
deze voorstellen op hun eigen merites 
te beoordelen. 

In de eerste plaats vinden wij dat de 
Kamer die het amendement van de 
heren De Vries en De Korte heeft 
aangenomen, moreel verplicht is de 
Regering te vragen de uitschuifopera-
tie van 1 jul i , per 1 januari goed te 
maken, dus de minima per 1 januari 
met 1,84% omhoog te laten gaan. Dat 
is dus 0,84% meer dan de Regering 
heeft voorgesteld. 

In de tweede plaats doen wi j een 
beroep op de Kamer ter wil le van de 

verbetering van het inkomensbeeld 
de kinderbijslag verder te verhogen 
dan de Regering heeft gedaan. Zij 
ontdooit de kinderbijslag namelijk. 
Wij pleiten voor een verhoging van 
5%. De financiering daarvan zal ik 
straks aangeven. Een dergelijke 
operatie zou dan niet beperkt moeten 
blijven tot de eerste twee kinderen. 

Ik vind het ook onbegrijpelijk dat de 
fractie van het CDA ermee akkoord 
zou kunnen gaan dat de ontdooiing 
alleen voor de eerste twee kinderen 
zou gelden en voor alle volgende 
kinderen niet. Hoe vaak heb ik hier 
meegemaakt dat de heer Hermsen, de 
kampioen van de kinderbijslag, toen 
wi j spraken over kinderbijslagopera-
ties, de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
heer Den Uyl bewogen heeft om hoe 
dan ook van de kinderbijslag af te 
blijven. 

Welnu, de 'bond van kinderrijke 
gezinnen' bestaat niet meer. Het is nu 
echter een Regering waarin het CDA 
de grootste rol speelt en waarin een 
lid van het CDA Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid is, die 
zegt: De derde, vierde, vijfde en zesde 
kinderen? Niets mee te maken, 
statistisch zijn alleen de eerste twee 
kinderen van belang en dus richten 
wi j onze maatregelen alleen maar op 
het verbeteren van de positie van de 
eerste twee kinderen. 

De heer Gerritse (CDA): Men kan het 
natuurlijk ook anders zien. Men kan 
zeggen dat de middelen die ter 
beschikking staan beperkt zijn. Hoe 
kan men die dan het beste besteden? 
Er zijn meer eerste en tweede kinderen 
dan derde, vierde en vijfde kinderen. 
Waar derde, vierde en vijfde kinderen 
zijn, zijn ook eerste en tweede kinderen. 
Men bereikt ze daar allemaal mee. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik moet 
zeggen dat de woorden van de heer 
Gerritse niet van enige logica ontbloot 
zijn. Dat gebeurt trouwens zelden. 
Voor het overige zie ik geen enkele 
samenhang met de opmerkingen die 
ik over de kinderbijslag heb gemaakt. 
Het is toch volstrekt idioot om aan de 
hand van de redenering dat waar 
derde, vierde en vijfde kinderen zijn, 
er ook eerste en kweede kinderen zijn, 
te zeggen dat men zich dus beperkt 
tot de verbetering van de kinderbijslag 
voor de eerste en tweede kinderen. 
Het derde, vierde en vijfde kind wordt 
dus even terzijde geschoven. Met de 
eerste twee kinderen moeten ook de 
volgende kinderen betrokkken worden 
in de rechtvaardigheidsgedachte van 
de heer Gerritse. 

De heer Gerritse (CDA): Misschien 
kan de heer Wöltgens nog perspectie-
ven bieden met de ongetwijfeld 
mooie wijze van financieren voor deze 
extra uitgaven die hij op tafel gaat 
leggen? 

De heer Wöltgens (PvdA): Daarover 
kom ik nu te spreken. Een volgend 
element in onze bijdrage aan de 
verbetering van het inkomensbeeld 
dat door de Regering is voorgelegd 
- ik denk dat ik hierbij zonder meer op 
de steun mag rekenen van de fractie 
van het CDA - is een beperking van 
de inflatiecorrectie tot 50%. 

Mijn motivatie hierbij is een gelijke 
behandeling van de inflatiecorrectie 
en de indexering voor de laagste 
inkomens - dit is dus een vóórindexa-
tie per 1 januari 1983 - , en dan kom ik 
op ongeveer 50%. Ik meen dit tijdens 
het debat over de regeringsverklaring 
ook van woordvoerders van het CDA 
te hebben gehoord. Als het CDA zoekt 
naar de middelen, waarover de heer 
Gerritse het had en waarmee hij 
graag nog iets zou wil len doen voor 
de laagste inkomensgroepen, hoop ik 
dat het bereid is om zijn voorstel en 
dat van onze fractie met betrekking tot 
die inflatiecorrectie te volgen. 

De heer Gerritse (CDA): Wij zullen 
ongetwijfeld het voorstel, dat mij nu 
wat ingewikkeld in de oren klinkt... 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is heel 
eenvoudig! 

De heer Gerritse (CDA): Ik wi l het 
graag op papier zien. Wij zullen dan 
ook kijken in hoeverre de heer 
Wöltgens ons nu goed citeert en ons 
dingen in de schoenen schuift die wi j 
niet hebben gezegd, maar die hij 
graag van ons had gehoord. 

De heer Wöltgens (PvdA): Los van de 
vraag of die dingen zijn gezegd of niet 
- dit is echter wel het geval - , zou 
men de maatregel ook op z'n intrin-
sieke waarde mogen beoordelen. 
Alleen al vanuit de motivatie om bij 
de inflatiecorrectie hetzelfde te 
handelen als wi j bij de indexatie van 
de minimumlonen en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen doen - dit zou 
de CDA-fractie op zich zelf moeten 
aanspreken - , is het te verdedigen dat 
de inflatiecorrectie voor 1983 tot 50% 
wordt gereduceerd. 

De heer Gerritse (CDA): De heer 
Wöltgens kijkt mij vol verwachting 
aan. Ik kan hem alleen maar de 
verzekering geven dat wij de zaak 
natuurlijk op haar intrinsieke waarde 
zullen bekijken. Wij zullen de zaak ook 
bekijken op de wijzigingen voor de 
lastendruk en op hetgeen wi j daarover 
in het regeerakkoord hebben gezegd. 
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Wöltgens 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb 
mijn best gedaan om aan de hand van 
alle inkomensbeeldjes die wi j in de 
loop van de tijd hebben gekregen wat 
inkomenseffecten u i t te rekenen. Ik 
heb die als bijlage aan mijn speech 
toegevoegd. Er zitten wat tikfouten in, 
waardoor er rekenfouten lijken te zijn 
ontstaan. Ik zal de heer Gerritse 
hiervan in ieder geval een gekuiste 
versie doen toekomen. Ik zal er dus 
wat kleine veranderingen in aanbren-
gen en deze berekeningen na mijn 
speech ook aan de Voorzitter overhan-
digen. 

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.]1 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Door de voorstellen van 
de Partij van de Arbeid wordt het 
inkomensbeeld zodanig gewijzigd, dat 
de minima er minder dan 2% in 
koopkracht per 1 januari op achteruit 
zullen gaan. Door de net door mij 
gelanceerde voorstellen zullen de 
minima er minder dan die 2% op 
achteruitgaan. 

Vier keer modaal zal er in koopkracht 
4,7% op achteruitgaan, overigens op 
basis van projectie 2 - dit moet de 
Regering ook en dit komt er dan ook 
wat beter uit; daarover wil ik niet 
twisten - , maar inclusief het effect 
van de afschaffing van de solidariteits-
heffing. 

De Regering komt voor de minima 
uit op - 3 % en voor de hoogste inko-
mens, inclusief het effect van het 
afschaffen van de solidariteitsheffing, 
(vier keer modaal) op -2 ,9%. In dat 
opzicht zijn de PvdA-voorstellen heel 
wat beter te aanvaarden, omdat de 
minima daarbij minder dan 2% 
inleveren en de hoogste inkomens 
(vier keer modaal) 4,7% er in koop-
kracht op achteruitgaan. 

Afgezien van de financiering die 
voortvloeide uit de beperking van de 
inflatiecorrectie - dit heeft bovendien 
tot gevolg dat voor de echte minima 
minder nodig is dan volgens de 
regeringsvoorstellen nodig zou zijn, 
omdat het verschil tussen nul en onze 
koopkrachtontwikkeling voor de 
minima ook geringer is; dit levert dus 
ook iets extra's op en wij schatten dat 
in totaal op ongeveer f700 min. - , 
vinden wij dat ook de verhoging van 
de kinderbijslag te verdedigen is op 
grond van een opvatting die hier 
gisteren door de heer De Korte naar 
voren is gebracht. 

Wat gebeurt er namelijk per 1 
januari? Volgens de regeringsvoorstel-
len vindt er per saldo een vermogens-
toevoeging aan de fondsen plaats 
ten bedrage van ongeveer f3 mld. Dit 
wil nog helemaal niet zeggen, dat die 
fondsen daardoor alle opeens 'positief' 
zullen staan. Door deze operatie 
zullen de nationale besparingen 
echter met 3 mld. worden opgevoerd. 

Gelet op de hele publieke sector is 
dat een nogal drastische ingreep, die 
ongetwijfeld deflatoire effecten heeft. 
Er is dus ook erg veel voor te zeggen 
- ik steun daarin de opvattingen die 
de heer De Korte gisteren heeft 
bepleit - om de operatie niet in die 
omvang doorgang te laten vinden, 
maar deze uit te smeren over bijvoor-
beeld twee jaar. Een dergelijke 
vertraging in de verbetering van de 
vermogenspositie van de fondsen zou 
het mogelijk moeten maken om de 
kinderbijslagoperatie die wij voorstel-
len, te dekken. Uiteraard gaat het dan 
niet om structurele dekking; zij geldt 
slechts zolang dat uitstel duurt. 
Niettemin kan die dekking een rol 
spelen. 

Ik vind dat de heer De Korte daarvoor 
voortreffelijke argumenten heeft 
aangedragen, overigens een beetje in 
het verlengde van de brief van de drie 
vakcentrales. Mocht er behoefte 
bestaan om op den duur tot een wat 
meer structurele dekking van de 
genoemde kinderbijslagoperatie te 
komen, dan wijs ik op hetgeen prof. 
Wolfson onlangs in Economisch-Sta-
tistische Berichten heeft geschreven. 

Hij geeft aan dat er door de benzi-
neprijsverlagingen van de laatste tijd 
allerlei vreemde effecten optreden: de 
energieconsumptie zou kunnen 
toenemen, waardoor er minder 
besparingseffecten optreden, onze 
afhankelijkheid van buitenlandse 
energiebronnen zou daardoor toene-
men enz. 

Deze zaken vallen een beetje buiten 
het kader van dit debat, maar er is wel 
verband met onze oude motie waarin 
werd gevraagd, tot een flexibele 
benzine-accijns te komen. Immers, 
zeker nu de Regering besloten heeft 
om de tarieven van het openbaar 
vervoer nogal te verhogen, moet de 
verhouding tussen de concurrentiepo-
sitie van het openbaar vervoer en die 
van het vervoer per auto niet al te 
zeer scheef getrokken worden. Dat is 
dus een mogeli jkheid, zeker in het 
licht van de sterk gedaalde benzineprij-
zen. 

Al met al hebben wij een bedrag 
van ruim 1 mld. aangegeven. Als de 
Regering het graag helemaal uitge-

splitst wil zien, dan ben ik graag 
bereid, dat te doen. Dit bedrag biedt 
ons voldoende ruimte om te komen 
tot herstel van het inkomensbeeld, 
maar ook om amendementen te 
dekken die fractiegenoten bij andere 
wetsontwerpen die deze week nog 
aan de orde zullen komen, zullen 
indienen. Met name gaat het daarbij 
om de vereveningstoeslagen en de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek en voor 
de bejaardenaftrek. Die amendemen-
ten zijn overigens nodig om met 
name de drastische effecten waarvan 
ik al sprak, die cumulatief werken, met 
name voor WAO'ers, WSW'ers en nog 
een aantal andere groepen, die er 
soms veel meer dan 10% op achteruit 
dreigen te gaan, te compenseren. Die 
effecten zie je overigens niet in de 
inkomensplaatjes die in het algemeen 
worden gepresenteerd. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
voorstellen getuigen in wezen van 
grote terughoudendheid. Wij hebben 
immers afgezien van een aantal 
structurele ingrepen om de inkomens-
verdeling aan te passen, om deze 
eerlijker te maken, bijvoorbeeld wat 
de premiegrenzen en de aftrekbaarheid 
van de premies betreft. Ik heb wel 
aangekondigd, op dat punt eventueel 
een motie te zullen indienen. 

Wij zijn overigens al jaren lang 
voorstanders van maatregelen ter 
zake van de premiegrenzen en de 
aftrekbaarheid van de premies. Zelfs 
in onze voorstellen op het gebied van 
de belasting, dus inclusief die 50% 
inflatiecorrectie en 0% voor de 
inkomens boven de premiegrens, 
daalt nog steeds de belastingdruk in 
1983 vergeleken met die in 1982. 

Die terughoudendheid werd ons 
onder andere ingegeven door de 
hoop die wi j ontleenden aan de 
opstelling van de CDA-fractie, zowel 
bij de behandeling van de belasting-
en premietabellen, die nog met het 
vorige kabinet zijn behandeld, als bij 
het debat over de regeringsverklaring, 
waarbij de fractievoorzitter van het 
CDA nadrukkelijk het verbeteren van 
het inkomensbeeld tot hoofdonder-
werp van zijn inbreng maakte. 

Hopelijk is er op basis van al die 
eerdere uitspraken een meerderheid 
in deze Kamer te vinden om de 
Regering ertoe te brengen om veel 
verder te gaan dan de betrekkelijk 
marginale concessies die zij nu ten 
opzichte van het oorspronkelijke 
inkomensbeeld heeft gedaan. 

Op een essentieel punt als eerlijke 
lastenverdeling moet een echte 
inhoudelijke beoordeling altijd 
voorrang hebben boven vragen van 
coalitietactiek, politiek en strategie. 
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Wöltgens 

De heer Gerritse (CDA): Ik kan de heer 
Wöltgens toezeggen, dat die inhoude-
lijke beoordeling bij ons zal plaatsvin-
den. Ik moet echter één kleine correctie 
aanbrengen in wat hij heeft gezegd. 
Hij heeft namelijk gezegd, dat de heer 
De Vries het herstel van het inkomens-
plaatje tot het hoofdpunt van zijn 
betoog gemaakt heeft ti jdens de 
algemene beschouwingen. Het was 
weliswaar een zeer belangrijk onder-
werp, maar het hoofdpunt ti jdens dat 
debat was voor het CDA het herstel 
van de werkgelegenheid. 

De heer Wöltgens (PvdA): Oké. Dat is 
er naar mijn gevoel niet helemaal uit 
gekomen. Op dat punt hadden wi j 
namelijk voorstellen die meer werkge-
legenheid opleverden dan die het 
CDA op dat moment verdedigbaar 
achtte. Maar goed, ik wil daarover niet 
twisten. 

De heer Gerritse (CDA): U weet toch, 

De heer Wöltgens (PvdA): Laat de 
lastenverdeling het tweede grote 
hoofdpunt zijn geweest. Dit heeft de 
heer De Vries gedaan. Laat de fractie 
van het CDA in dit debat heel uitdruk-
kelijk waar maken, dat dit voor haar 
als een van de hoofdpunten zal 
gelden. 

De heer Gerritse (CDA): De heer 
Wöltgens weet, dat deze hoofdpunten 
nauw met elkaar samenhangen. Wat 
men op het ene terrein doet, heeft 
effecten op het andere terrein. Men 
zal tot een evenwichtige afweging 
moeten komen van de maatregelen 
op deze terreinen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dien nu een motie in 
met betrekking tot die inkomensverde-
ling. Ik wi l graag met de heer Gerritse 
discussiëren over de vraag op welke 
wijze de voorstellen die wi j hier doen 
de werkgelegenheid enig nadeel 
kunnen berokkenen. Het tegendeel is 
veel eerder het geval. 

In een situatie waarin de consumptie 
in Nederland veel sneller daalt dan in 
de ons omringende landen, kan het 
best wel eens voorkomen, dat het 
herstel van de koopkracht van die 
inkomens die voor een zeer groot 
gedeelte, eigenlijk helemaal, moeten 
worden besteed voor consumptieve 
doeleinden, een positief effect heeft 
op de werkgelegenheid in de sectoren 
die zijn aangewezen op afzet in het 
binnenland - dat is nog altijd 70% - , 
de sectoren waarin nu feitelijk de 
allergrootste 'uitstoot' van arbeids-
krachten plaatsvindt. Wat dat betreft, 

kan de heer Gerritse te zamen met de 
fractie van de PvdA twee vliegen in 
één klap vangen. Het zijn beide twee 
hoofdpunten. In één slag kan aan 
beide iets worden gedaan. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wölt-
gens, Ter Veld en Buurmeijer wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de door de Regering 
aangebrachte bijstelling van de 
inkomensontwikkeling en verdeling 
voor 1983 nog steeds onbevredigend 
is; 

nodigt de Regering uit, naast verder-
gaande maatregelen in de sfeer van 
de kinderbijslag en in de sfeer van de 
indexering van min imumloon en 
sociale uitkeringen in de loon- en 
inkomstenbelasting alsnog een 
verdere beperking van de inflatiecor-
rectie aan te brengen, waarbij de 
inflatiecorrectie teruggebracht wordt 
tot 50%, met dien verstande dat voor 
inkomens boven de premiegrens 
werknemersverzekeringen in het 
geheel geen inflatiecorrectie wordt 
toegepast, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8(17 666). 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zie dat de heer 
Gerritse nog een vraag wil stellen. 

De heer Gerritse (CDA): De heer 
Wöltgens heeft ons een bijlage 
beloofd. Is het mogelijk, dat wi j die 
eerder krijgen dan dat de Handelingen 
verschijnen? Kunnen wi j daarover dus 
snel beschikken? 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik zal mijn 
best doen. Ik verander even een paar 
getalletjes. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal nu spreken over 
het wetsontwerpen inzake de beëin-
diging van de vereveningstoeslagen, 
de anti-cumulatiebepaling van 
arbeidsongeschiktheidsuitkering met 
een arbeidsinkomen en de verandering 
van de min imum dagloonbepalingen. 
Al deze wetsontwerpen betreffen de 
uitkeringsgerechtigden. Zij hebben 
veelal doordat zij werkloos of arbeids-
ongeschikt zijn geworden in het al 

dan niet dichtbije verleden een forse 
duikeling gemaakt in hun inkomen. 
Hun toekomstperspectief is niet erg 
gunstig. 

Mensen die in de WAO gekomen 
zijn, hebben zich moeten aanpassen 
aan een nieuw inkomensniveau, 
veelal 20% of meer bruto lager dan 
het inkomen dat zij daarvoor plachten 
te verdienen. Een dergelijke aanpas-
sing heeft al eens offers ingehouden 
voor de uitkeringsgerechtigde en zijn 
of haar gezin. De toekomst, hoewel 
uitzicht op werk veelal blijkt te 
ontbreken, kan dan toch weer met 
enig vertrouwen tegemoet worden 
gezien. Daarop mocht men tenminste 
op rekenen. 

Mensen die werkloos zijn, hebben 
eveneens een forse inkomensschok 
doorgemaakt: 20% achteruit en 25%; 
wellicht volgt daarna op korte termijn 
een RWW-uitkering, wat vaak nog 
grotere offers vraagt van de werkloze 
en zijn of haar huisgenoten. Zonder 
een actief werkgelegenheidsbeleid en 
zonder herverdeling van betaalde 
arbeid zien ook zij de toekomst 
somber in. 

Zonder dat in de persoonlijke 
omstandigheden van de uitkeringsge-
rechtigden veranderingen zijn opgetre-
den, zullen de onderhavige wetten 
leiden tot een nieuwe negatieve 
inkomensverandering. Zelfs wanneer 
deze wetten vanwege hun intrinsieke 
waarde juist zouden zijn, vereist de 
behandeling en de invoering van deze 
wetten een grote zorgvuldigheid en 
moet bij de tenuitvoerlegging behoed-
zaam worden opgetreden. Het gaat 
immers nooit om hoge inkomens. De 
hoogste uitkering is altijd aanmerkelijk 
lager dan 2 x modaal en een modale 
uitkering bedraagt slechts 80% of 
75% van het modale inkomen. 

De Regering laat onverbloemd 
merken dat terugdringing van het 
financieringstekort haar eerste 
prioriteit is. Dat daartoe maatregelen 
worden getroffen die mensen meer-
voudig kunnen treffen, wordt niet 
ontkend. De noodzaak tot ombuigen 
wordt daartoe als rechtsgrond naar 
voren gebracht. Dat well icht niet altijd 
de juiste procedure wordt gevolgd -
ik denk in dit verband aan spoedad-
viezen van de SER en het ontbreken 
van adviezen aan de Sociale Verzeke-
ringsraad - schijnt te moeten worden 
goedgemaakt door de grote spoed die 
nodig zal zijn om het geld zo snel 
mogelijk bij de uitkeringstrekkers weg 
te halen. 

In zulke situaties moet men niet 
verbaasd zijn dat, wanneer de normale 
wegen voor inspraak en betrokkenheid 
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Ter Veld 

bij dit soort wetsontwerpen ontbreken, 
mensen een gevoel van onmacht 
krijgen, dat wellicht niet altijd op de 
juiste wijze wordt geuit. Een van de 
waarschuwingen daaruit moet zijn dat 
juist de wetten in de sociale zekerheid 
een zeer zorgvuldige en goede 
voorbereiding vragen en in deze 
Kamer en daarbuiten goed moeten 
kunnen worden doorgesproken. 

Als het gaat om het terugdringen 
van relatieve voorrechten, betekent 
dit nog dat mensen in vergelijking 
met de week daarvoor, een enorme 
inkomensachteruitgang kunnen 
doormaken. Dat is moeilijk, want 
bezuinigen vereist voorbereiding. Men 
moet zich kunnen aanpassen aan 
nieuwe, gewijzigde omstandigheden. 
Daarbij komen vragen naar voren als 
welke abonnementen moeten worden 
opgezegd en of de krant per kwartaal 
moet worden betaald. 

Kan het lidmaatschap van de 
voetbalclub voor zoon of dochter nog 
doorgaan? Men kan immers niet 
midden in het seizoen opzeggen. 
Verder valt te denken aan de inschrij-
ving van het zwemabonnement, moet 
dat weer worden afgeschreven? Wat 
moet er gebeuren met de lopende 
lening en de afbetaling op de wasma-
chine? Het blijft allemaal drukken op 
het budget en het kan niet plotseling 
per 1 januari worden veranderd. 

Cumulatieve effecten van meerdere 
voorstellen zullen steeds weer 
dezelfde of een deel van dezelfde 
groep treffen. In de inkomensplaatjes 
komt dat niet tot uitdrukking, wel in 
de portemonnaie van de mensen 
waar het om gaat. Ik heb overwogen 
of een hardheidsclausule mogelijk is. 
Ik denk dan aan een regeling die moet 
voorkomen dat mensen nooit meer 
dan een beperkt percentage achteruit 
kunnen gaan als gevolg van een 
ongunstig cumulerend effect van alle 
maatregelen. 

Hebben de bewindslieden hun 
gedachten hierover laten gaan? 
Zoveel wijsheid moet toch meer zijn 
dan wat ik alleen kan opbrengen! 
Inkomenseffecten van meer dan f200 
per maand op relatie lage inkomens 
moeten deze bewindslieden toch ook 
hoofdbrekens hebben gekost! 

Zonder uitputtend te wil len zijn wijs 
ik op een aantal voorstellen die dit 
soort effecten bewerkstelligen. Ik denk 
dan aan de afschaffing van de 
bejaarden- en arbeidsongeschiktheids-
aftrekking en de vrijstelling motorri j-
tuigenbelasting, aan de eigen bijdrage 
medicijnen en de eigen-bijdragerege-
ling van de AWBZ. Verder denk ik aan 

de bezuinigingen op de noodzakelijke 
hulpverlening, de gezins- en bejaar-
denzorg, die van wezenlijk belang is 
voor een aantal mensen met een 
AAW- of WAO-uitkering. Dat komt 
allemaal bovenop deze wetten en 
algemene maatregelen, zoals de 
bevriezing van de uitkeringen. 

10 % van de Nederlandse bevolking 
is gehandicapt. Dat is een kleine 
groep mensen, maar toch niet 
degenen met de sterkste schouders. 
Die kleine groep draait echter op vele 
noemers op voor die ene teller, 
namelijk de meter voor het terugdrin-
gen van het financieringstekort. 

Ik kom nu toe aan wetsontwerp 
17 674 over de beëindiging van de 
vereveningstoeslagen. Het is bepaald 
onplezierig, weer te moeten spreken 
over het aantasten, nu zelfs het 
volledig beëindigen van toeslagen, 
een vast en bevroren bedrag, door de 
hele Kamer toegekend aan uitkerings-
gerechtigden van vóór 1980. Vanaf de 
invoering is deze toeslag steeds 
opnieuw in discussie gebracht. Het 
principe 'eens beloofd blijft beloofd' 
schijnt hier niet te gelden en dat 
terwij l , als het gaat om de solidariteits-
heffing, wordt gezegd dat is beloofd 
dat het slechts eenmalig zou zijn. 

De groep mensen die recht heeft op 
een vereveningstoeslag, is kleiner 
geworden. Van werkloze werknemers 
die een WWV-uitkering ontvangen, 
zijn de jongste gerechtigden nu toch 
wel ouder dan 60 jaar. 

WAO'ers zijn natuurlijk in een 
bredere schakering onder de rechtheb-
benden aanwezig. De groep zal echter 
steeds kleiner worden en het bedrag, 
dat is bevroren, kan niet toenemen en 
neemt zelfs af. In deze zin is er dan 
ook geen sprake van een structurele 
ombuiging bij beëindiging van de 
uitkeringsrechten. 

Toen in juni 1982 de maximering 
van de vereveningstoeslagen vanaf 
modaal, voorgesteld door het interinv 
kabinet-Van Agt III, aan de orde was, 
hebben wij de maximering noodge-
dwongen geaccepteerd. Een grondige 
discussie over de vereveningstoesla-
gen is toen niet gevoerd, want het 
amendement van de leden Bert de 
Vries en De Korte veranderde de lijn 
van de discussie en leidde tot wat nu 
de uitschuifoperatie wordt genoemd. 
Verlaging van alle uitkeringen en van 
het minimumloon was toen medefi-
nancieringsbron voor de verevenings-
toeslagen, een tijdelijk respijt. De 
verwachtingen gewekt met de 
toekenning van de vereveningstoesla-
gen, rechtvaardigen een voortzetting. 
De Regering stelt nu echter abrupte 
beëindiging voor. 

In juni 1982 achtte de geachte 
afgevaardigde de heer De Korte het 
mogelijk en rechtvaardig, bedoelde 
toeslagen in termijnen af te breken. In 
tegenstelling tot de voorgestelde 
abrupte beëindiging zou een ontman-
teling in vijfenhalf jaar in ieder geval 
de zware cumulatieve effecten van 
deze maatregel met het voorstel uit 
het wetsontwerp 17 675, over de 
anticumulatie van inkomens en 
uitkeringen, beperken en spreiden. 

Daarom dien ik het amendement 
van de heer De Korte, nu hij het zelf 
niet heeft ingediend, in aangepaste 
vorm opnieuw in. Het amendement is 
destijds niet in discussie gekomen. Ik 
heb het zodanig aangepast dat de 
vereveningstoeslagen op dezelfde 
termijn worden beëindigd als door de 
heer De Korte en de fractie van de 
VVD in juni jongstleden werd beoogd. 
Het amendement heeft nr. 6 bij 
wetsontwerp 17 674. 

De bedoeling van het amendement 
is dus, plotselinge en zeer grote 
negatieve inkomenseffecten, waarover 
alle fracties zich bezorgd maken, te 
spreiden. Voor ons is de aanvaarding 
van dit amendement van groot belang 
bij de beoordeling of het juist is, op 
dit moment wetsontwerp 17 675, voor 
een beperking van de uitkering waar 
deze samenloopt met inkomen uit 
arbeid, in te voeren. 

Dit wetsvoorstel getuigt van een 
zorgvuldige voorbereiding. Hiervoor 
spreek ik uitdrukkelijk mijn dank uit. 
Het is daarom des te meer te betreuren 
dat de Regering heeft gemeend, in 
verband met de budgettaire conse-
quenties het advies van de Sociale 
Verzekeringsraad niet meer te kunnen 
afwachten. Het wetsontwerp is 
immers zeer technisch van aard en 
bovendien kunnen noch mogen de 
uitvoeringsaspecten ervan worden 
genegeerd. 

Voor de wijziging van artikel 33 van 
de AAW en artikel 44 van de WAO 
zien wi j geen problemen. Deze 
wijziging betreft een bestendiging van 
de huidige situatie en geeft deze een 
wettige grondslag. 

Over de artikelen 34 van de AAW en 
45 van de WAO merk ik op dat het mij 
niet alleen niet juist, maar ook niet 
wel mogelijk lijkt, bij kort durende, 
niet passende arbeid, dus arbeid die 
niet naar bill i jkheid kan worden 
opgedragen, een anticumulatierege-
ling toe te passen. Verwijzing naar de 
werkloosheidsregelingen is niet 
geheel op haar plaats. 

Bij de werkloosheidsuitkering wordt 
wekelijks opgave gedaan van eventu-
ele inkomsten uit arbeid met behulp 
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van werkbriefjes. Ligt een dergelijke 
regeling ook in het verschiet voor alle 
WAO- en AAW-uitkeringsgerechtig-
den? Dit is toch niet doenlijk? Wij 
stellen het op prijs, wanneer de 
Regering voor de uitvoering van deze 
bepaling het advies van de SVR 
afwacht en de Kamer alsdan over de 
werkwijze ter zake inlicht. 

Het kan de bewindslieden niet 
verbazen dat onze grootste problemen 
ontstaan, waar het gaat om de 
wijziging van artikel 35 van de AAW 
en artikel 46 van de WAO, betreffende 
de samenloop van uitkering en 
inkomen uit hoofde van een dienstbe-
trekking ingevolge de WSW. Wij zijn 
niet ten principale tegenstanders van 
een individuele anticumulatiebepaling. 
Mijn fractie onderschrijft de bedoeling, 
regelingen voor werknemers in 
WSW-verband zoveel mogelijk gelijk 
te stellen met die voor werknemers, 
WAO'ers en AAW'ers in dit geval, in 
het vrije bedrijfsleven. 

Ik heb een tussenvraag. Als de ratio 
van het wetsontwerp is dat deze lijn 
behoort te worden gevolgd, is het 
onbegrijpelijk dat op 16 juli jongstleden 
de prijscompensatie voor WSW-werk-
nemers met 1% werd gekort, als 
waren zij vergelijkbaar met werkne-
mers in de collectieve sector. Het is 
het een of het ander. Ik stel het 
bijzonder op prijs, hierover duidelijk-
heid te verkrijgen. Ik wacht het 
antwoord met grote interesse af om 
wellicht nog een uitspraak van de 
Kamer hierover te vragen. 

Ik kom terug bij de anticumulatiebe-
palingen. De voorgestelde bepalingen 
kunnen voor de betrokkenen tot een 
aanzienlijke inkomensdaling leiden, 
gespreid over een aantal jaren. Zoals 
ik al in het kader van het wetsontwerp 
over de vereveningstoeslagen heb 
opgemerkt, moeten deze effecten in 
hun onderlinge samenhang worden 
bezien. Wanneer voor uitkeringsge-
rechtigden van voor 1980 de vereve-
ningtoeslagen in één keer worden 
afgeschaft, kan naar ons oordeel de 
wet op de anticumulatie niet op 1 
januari 1983 ingaan. 

Immers, juist arbeidsongeschikten 
die in de WSW werken en die al voor 
1980 arbeidsongeschikt waren, zullen 
vaker promotie hebben gemaakt en 
daarmee een hoger inkomen hebben 
opgebouwd. Hun teruggang in 
inkomen wordt dan wel erg groot. 

Het is dus niet ten principale; wel 
vanuit de noodzaak van een behoed-
zame invoering dat wij een dergelijk 
samenvallen uiterst ongewenst 
achten. 

Tweede Kamer 
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Nu ik spreek over WSW-werkne-
mers, wil ik ertoch mijn erkentelijkheid 
voor uitspreken dat bewindslieden 
niet nu ook nog de eigen bijdrage 
voor de vervoerskosten willen 
invoeren. Naar ons oordeel dienen de 
maatregelen voor WSW-werknemers 
- het zijn er nogal wat: inzake de 
reisuren, de vergoeding voor de 
reistijd, de peildatum voor de vakan-
tietoeslag - nog voor invoering met 
de Kamer te worden besproken. Ik 
wijs erop dat een mondeling overleg 
ter zake al bij de Minister is aangemeld, 
dat wat ons betreft zeker voor de 
begrotingsbehandeling zou moeten 
plaatsvinden. 

Ik kom tot het wetsontwerp met 
betrekking tot de minimum-bepalin-
gen, op stuk nr. 17 647. Dat is een 
interessante proeve van een mogelijke 
uitwerking, en het verder denken over 
een stelselherziening van de sociale 
zekerheid. In feite immers is de 
minimum-dagloonbescherming in de 
werknemersverzekering en aanver-
wante regelingen daarin de kern van 
de stelselherziening. 

Werknemersverzekeringen zijn naar 
hun aard gekoppeld aan de gederfde 
beloning voor arbeid. Het arbeidsinko-
men is individueel; ergo, ook de 
verzekering voor dit inkomen is 
individueel. De differentiatie tussen 
gehuwden en alleenstaanden vindt 
ten aanzien van het arbeidsinkomen 
plaats door middel van de belastingen. 
Dit zou dan ook moeten gelden voor 
de uitkeringen. Vanuit die optiek heb 
ik er dan ook uitdrukkelijk om ge-
vraagd, op het minimum-niveau aan 
een bruto gelijke uitkering te denken 
ter hoogte van het wettelijk minimum-
loon, waarbij voor ieder, als gevolg 
van de belastingdruk, een eigen 
netto-netto koppeling wordt gereali-
seerd. 

Juist nu een ander belastingmodel 
voor tweeverdieners aan de orde is 
gesteld, leg ik opnieuw die relatie 
tussen belasting en sociale zekerheid. 
Ware het niet beter, in afwachting van 
de nieuwe belastingvoorstellen dit 
wetsontwerp aan te houden om de 
voorstellen in hun samenhang te 
kunnen beoordelen? Willen de 
bewindslieden mij anders nu inzicht 
geven in de inwerking van die 
belastingvoorstellen op het onderhavi-
ge wetsontwerp? 

Trouwens, niet alleen de samenhang 
met de belasting leidt tot mijn vraag 
om aanhouding van dit wetsontwerp, 
maar ook de al eerder gemaakte 
opmerking dat de minimum-dagloon-
bescherming de kern - de VVD 
noemde het 'de wortel' - van de 
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stelselherziening van de sociale 
verzekering is, waar het de werkne-
mersverzekeringen betreft. 

Nu hebben wij over deze stelselher-
ziening amper beraad gevoerd in 
mondeling overleg tot tweemaal toe 
Daaruit is mij geenszins duidelijk 
geworden welke koers de Regering nu 
uitzet. Met andere woorden: wat is 
het bestek? Zou het niet beter zijn, 
juist aangezien over deze belangrijke 
zaak van stelselherziening een 
SER-advies wordt aangevraagd, het 
SER-advies af te wachten? Ik raad de 
bewindslieden ernstig aan, zulks te 
doen en het wetsontwerp thans niet 
af te handelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit betekent 
niet dat ik nu stop met mijn betoog. 
Het wetsontwerp is ingediend, en 
vraagt dus toch om een reactie op de 
inhoud. In het stelsel van sociale 
zekerheid behoort - ik heb het al 
eerder betoogd - het individuele 
uitkeringsrecht het uitgangspunt te 
zijn. Ik verwijs hierbij naar de met 
brede steun aangenomen motie-Bec-
kers, voorgesteld op 17 september 
1981, waarin wordt uitgesproken dat 
bij de vormgeving van het inkomens-
beleid het principe van individualise-
ring een uitgangspunt moet zijn en 
dat de sociale zekerheid daarop ook 
moet worden afgestemd. 

Een individuele 'vloer' als bescher-
ming van de individuele werknemer, 
waarbij vooral ook aan deeltijdwerken-
den moet worden gedacht, is daarbij 
essentieel. Voor werknemers met 
gezinslasten zal op een minimumni-
veau een toeslag mogelijk moeten 
zijn; niet in een aparte gezinstoesla-
genwet doch geïncorporeerd in iedere 
wet zelf. Vanzelfsprekend behoeft een 
individuele 'vloer' niet te worden 
gegarandeerd aan degenen van wie 
de uitkering te zamen met het eigen 
arbeidsinkomen die 'vloer' te boven 
gaat; evenmin behoeft een minimum 
'vloer' een hogere uitkering te garande-
ren dan de werknemer daarvoor zelf 
verdiende. 

Wel behoort het zo te zijn dat 
deeltijdwerkenden die de individuele 
'vloer' met hun inkomen overstijgen 
niet door werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid daaronder geraken. 
Een amendement dat een dergelijke 
'vloer', met de beperking die ik 
hiervoor heb aangegeven, regelt heb 
ik daartoe voorbereid. Ik zeg 'ik', maar 
ik wil uitdrukkelijk mijn dank uitspreken 
aan het departement en de deskundige 
en plezierige hulp van de ambtenaren. 

Het amendement is veel simpeler 
dan het lijkt. Het zou namelijk zoveel 
werk zijn om in iedere zin woorden als 
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'de bedoelde' tussen te voegen, dat 
een aantal teksten opnieuw zijn 
overgenomen. Een amendement voor 
de vloer van de werknemers met 
gezinslasten was niet noodzakelijk; 
het wetsvoorstel regelt immers zelf de 
min imum bescherming voor de 
werknemers met gezinslasten. 

Ik wijs erop dat ook de Sociale 
Verzekeringsraad in zijn advies de 
positie van deeltijdwerkenden aan de 
orde stelt. Overneming van mi jn 
amendement zou dan ook de daar 
gesignaleerde problemen opheffen. 
Niet alleen de inhoud van het wets-
ontwerp leidt bij ons tot het voorstel, 
het wetsontwerp aan te houden, wij 
maken ons - ik moet het steeds weer 
herhalen - vanwege de cumulatieve 
effecten van de vele wetsontwerpen 
op de inkomenspositie van de 
uitkeringsgerechtigden, grote zorgen. 

De bewindslieden hebben in de 
schriftelijke beantwoording van de 
vragen te weinig aandacht geschonken 
aan de positie van de oudere uitke-
ringsgerechtigden. Het argument dat 
een zorgvuldige uitvoering geld kost, 
kan toch niet gelden! Een structurele 
ombuiging vindt desalniettemin 
plaats, ook als voor de oudere 
uitkeringsgerechtigden geen afbouw 
van de minimumdagloonbescherming 
zou plaatsvinden. 

Werknemers van 57,5 jaar en ouder, 
die min of meer vri jwi l l ig - en wat 
wordt met vri jwil l ig bedoeld; wij 
hebben daarover nog een mondel ing 
overleg - in aanmerking zijn gekomen 
om bij collectief of semi-collectief 
ontslag als eersten hun arbeidsplaats 
te verliezen, hebben daarbij een 
uitzicht op een inkomensniveau als 
thans nog gebruikelijk is. 

Om nu ook bij deze groepen - te 
weten oudere alleenstaanden, 
gehuwden waarvan de partner een 
klein inkomen of uitkering heeft -
waarbij de uitkering op het m in imum-
niveau berekend wordt, de bescher-
ming van het min imum dagloon te 
laten zou ons te ver gaan. Vanzelfspre-
kend geldt dit dan ook voor de oudere 
WAO'ers. Daarvoor zou een gelijke 
overgangsregeling tot stand moeten 
komen. Een daartoe strekkend 
amendement heb ik eveneens 
ingediend. 

Wi j behandelen hier in grote haast 
een groot aantal wetsvoorstellen, 
voorstellen die voor kleinere en 
grotere groepen mensen tot een 
aanzienlijke inkomensachteruitgang 
kunnen leiden. Daarom vraag ik de 
bewindslieden met klem, de door mij 
naar voren gebrachte kritiek uiterst 

serieus te nemen. Het is voor mijn 
fractie van groot belang hoe de 
bewindslieden om zullen gaan met de 
door ons ingediende amendementen. 
Het gaat er niet om dat wi j geen oog 
zouden hebben voor de positie van 
's lands financiën. Het gaat er echter 
om dat wij bij dit debat ook en juist de 
aandacht moeten eisen voor de 
financiële positie van de mensen waar 
het bij deze wetsvoorstellen om gaat. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik spreek namens mijn 
fractie over twee onderwerpen: het 
Besluit landelijke normering inzake 
hoofd- en nevenverdiensten en de 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector. 

Inmiddels hebben wij twee keer een 
mondeling overleg gehad over de 
wijziging van het Besluit landelijke 
normering. Bij die gelegenheid heeft 
onze fractie gezegd het een winst te 
vinden dat hoofd- en nevenverdiensten 
in één benadering zijn ondergebracht, 
zodat zij niet meer worden onderschei-
den. 

Ook hebben wi j kunnen instemmen 
met de bepaling dat de maximering 
van de bijverdienste van dien aard is, 
dat de afstand tussen degenen die het 
minimumloon verdienen door zich 
actief op de arbeidsmarkt te kunnen 
opstellen en degenen met een 
uitkering, niet te groot wordt, met 
name dat die afstand negatief zou zijn 
voor diegenen die nog actief op de 
arbeidsmarkt zijn. Wij hebben de 
erkenning dat die afstand niet te groot 
mag zijn, wel uit inkomenspolitieke 
overwegingen gemaakt en vanuit die 
opvatting wil len wij ook de rest van 
de maatregelen beoordelen. 

Het gaat dan om de verhouding van 
1/3-2/3 in het deel dat vri j mag blijven 
bij het hebben van neveninkomsten en 
het gedeelte dat in feite afgedragen 
wordt te verleggen naar 30%-70%; de 
vervalling van het eerste vrij te laten 
bedrag aan bijverdiensten, de zoge-
naamde bodemvrij lating en de 
termijn van twee jaar waarover 
bijverdiend mag worden. De Regering 
doet een aantal van deze voorstellen 
onder het mom van bezuinigen. Ik 
meen dat het daarbij gaat om een 
marginale verlichting van de bijstands-
uitgaven die echter door betrokkenen 
wel degelijk gevoeld worden en die 
op hun positie een zeer nadelige 
invloed hebben. 

Wij zien ook geen noodzaak om, 
waar al een maximum is vastgesteld 
voor bijverdiensten, nog eens met 
detailregelgeving de verhouding een 

paar procentjes naar de andere kant 
te laten doorslaan. Voor echtparen is 
het bedrag dat mag worden bijver-
diend evenals dat voor de éénouder-
gezinnen verlaagd van 25 naar 15%. 
Met deze maxima is verlegging van 
de verhouding onzes inziens niet 
meer nodig. 

Hetzelfde geldt ook voor de termijn 
van 2 jaar. De Minister moet weten 
dat dit bij de sociale diensten een 
volstrekt overbodige bureaucratische 
rompslomp geeft als dit wordt 
gehandhaafd. Men zal daar dan 
moeten controleren op een manier 
die niemand voor ogen heeft, terwij l 
op basis van de huidige formuleringen 
van de Algemene Bijstandswet en de 
daarbij behorende richtlijnen er al 
zoiets als een individuele toetsing 
bestaat van hetgeen aan uitkeringen 
aan individuele uitkeringsontvangers 
wordt verstrekt. Bovendien is er ook 
nog het periodieke onderzoek. Dat is 
naar onze mening voldoende. Dienten-
gevolge behoeft de termijn van 2 jaar 
niet te worden ingevoerd. 

Ons voornaamste bezwaar richt zich 
echter op het verdwijnen van de 
faciliteit voor de één-oudergezinnen. 
Artikel 10 van het Besluit landelijke 
normering bepaalt dat van inkomsten 
uit arbeid op de eerste f 148,80 per 
maand bij een-oudergezinnen niet 
wordt gekort. Hiervoor golden een 
aantal redenen. Gezinsverantwoorde-
lijkheid laat vri jwel uitsluitend een 
partiële werkkring toe. Hoofden van 
een-oudergezinnen moeten zich extra 
inspanning getroosten om te kunnen 
werken. Er is een extra stimulans 
nodig om aan arbeid en maatschap-
pelijk verkeer deel te nemen voor 
deze categorie van bijstandontvan-
gers. 

In de voorgaande fase van de 
discussie tussen de Regering en de 
Kamer is van vri jwel alle zijden van de 
Kamer gemeld dat deze overwegingen 
nog steeds gelden. Het is nog steeds 
noodzakelijk een onderscheid te 
maken tussen gezinnen en een-ouder-
gezinnen. Voor de hoofden van de 
een-oudergezinnen geldt nog steeds 
dat zij slechts een zeer beperkte 
mogelijkheid tot het verrichten van 
arbeid hebben. 

Een vrijlatingspercentage alleen 
biedt voor deze categorie van bijstand-
ontvangers weinig profijt. Minder 
eufemistisch uitgedrukt, maar precies 
de werkelijke gevolgen aangevend, 
betekent de opheffing van de vrijla-
tingsfaciliteit voor een-oudergezinnen 
een onaanvaardbare inkomensterug-
gang voor hen die thans wel het 
voordeel van deze faciliteit hebben. 
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Zeer recent heeft een aantal sociale 
diensten in en rond Alkmaar dat nog 
eens overtuigend geïllustreerd. Zij 
berekenden een negatief verschil van 
f110 per maand bij een bijverdienste 
van f325 per maand. Behalve alle 
maatregelen in de inkomenssfeer die 
deze groep al krijgt te verwerken, is 
de opheffing van de vrijlatingsfaciliteit 
niet aanvaardbaar. 

Wat betreft het laatste voorstel van 
de Minister stel ik met instemming 
vast dat het onderscheid tussen 
een-oudergezinnen en andere groepen 
bijstandontvangers is hersteld. Over 
het principe bestaat dus geen verschil 
van mening meer. Het heeft lang 
geduurd, maar het verheugt ons dat 
de Regering terugkomt op haar 
oorspronkelijke keuze helemaal niets 
te doen. Echter, met deze gunstige 
verandering van de positie, doet het 
schrijnend aan dat het nieuwe 
voorstel langs de millimeterschaal 
van de bezuinigingsaanpak is gelegd. 

Nog schrijnder is het, dat de 
Minister voorstelt de een-oudergezin-
nen een bodemvrij lating toe te kennen 
ten koste van het te vri jwaren bedrag 
van andere bijstandontvangers. De 
Minister pleegt een verwerpelijke ruil 
van een kleine vrije voet en een lager 
percentage van het te behouden deel. 
Hier worden een-oudergezinnen 
uitgespeeld tegen de andere groepen 
die op het minimumniveau moeten 
leven. En dat alles om budgettaire 
redenen! 

Doordat de Minister door de 
regeringspartijen hiervan niet is 
afgehouden, wi l ik de rekensom nog 
wel eens maken, tenzij de regerings-
partijen de lijn uit het mondeling 
overleg doorzetten. Het gaat in het 
geheel van uitgaven in de bijstandsfeer 
om een zeer klein bedrag. Als de 
Regering om dit luttele bedrag zoveel 
onrecht wi l aanrichten, wil ik graag 
nog eens de rekensom maken. De 
financiële opbrengst van de nieuwe 
regeling is in onze berekening 
ongeveer 85 min. 

Let wel : niet de meer-opbrengst ten 
opzichte van de oude situatie maar de 
uitkomst van de totale bijverdienste-re-
geling. Uit de laatste brief van de 
Minister valt te reconstrueren dat de 
oude regeling èn de nieuwe regeling 
budgettair neutraal waren als het 
teruggave-gedeelte op éénderde zou 
bli jven. Door dit te verhogen van 66,6 
naar 70% - dus het gedeelte dat niet 
mag worden behouden - zou 4 min. 
extra worden bezuinigd. 

Door gedragsreacties - gisteren 
heeft mevrouw Groenman daarover 
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ook reeds gesproken - zou dit op vijf 
a tien miljoen uitkomen. Men heeft 
vervolgens het gemiddelde van dit 
bedrag, 7,5% opgeboekt als bezuini-
ging. Wij achten dit bedrag veel te 
hoog. In onze berekening komen wi j 
tot maximaal 2 min. Ik denk dat het 
realistisch om dit met elkaar vast te 
stellen. Ik heb namelijk de indruk dat 
de Regering de regeringsfracties 
steeds een veel hoger bedrag voor-
houdt, waardoor die denken: wi j 
mogen ons daaraan niet onttrekken. 
Nogmaals, naar onze berekeningen 
gaat het om niet meer dan 2 min. die 
men dacht te gaan bezuinigen. 

Welnu, het voorstel om een vrije 
voet van 10% van het netto-minimum-
loon voor een-oudergezinnen in te 
stellen gaat om maximaal 6 min. 
méér dan de nu voorgestelde regeling. 
Dat is dus aanzienlijk minder dan de 
12 min. die de Regering ons voorre-
kende tijdens het eerste mondelinge 
overleg. Het mindere, in onze visie 
vrijwel marginale bedrag, is toch niet 
te veel voor de Regering en de 
regeringspartijen om te blijven 
doorgaan met de handhaving van een 
10%-regeling. 

Wij doen dat wel. Ik vraag ook hier 
aan die fracties die dit in het mondeling 
overleg steeds hebben gedaan dat 
ook te blijven doen. Wij doen het en 
wel met overtuiging, omdat het gaat 
om de meest kwetsbare groep 
mensen die op de Bijstandswet zijn 
aangewezen. Om de Regering en de 
regeringsfracties een duidelijke 
keuzemogelijkheid te bieden, heb ik 
de eer op dit punt een motie in te 
dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Buurmeij-
er, Ter Veld en Wöltgens wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het huidige Besluit 
Landelijke Normering bepaalt dat van 
inkomsten uit arbeid de eerste 
f 148,80 per maand bij één-oudergezin-
nen niet gekort wordt op de bijstands-
uitkering; 

overwegende, dat deze vrijlatingsfaci-
liteit voor één-oudergezinnen een 
stimulans is om de beperkte arbeids-
mogelijkheden te benutten; 

overwegende, dat de Regering 
desalniettemin de eerste volledige 
vrij lating bij inkomsten uit arbeid wi l 
verlagen tot het niveau van 5% van 
het netto min imumloon; 
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dringt er bij de Regering op aan, een 
eerste volledige vrij lating voor 
één-oudergezinnen bij inkomsten uit 
arbeid op het niveau van 10% van het 
netto min imumloon in het nieuwe 
Besluit Landelijke Normering op te 
nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18 (17 600-XV). 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop dat de reactie 
van de Regering van dien aard is, dat 
stemming over de motie niet nodig is. 
Hoop moeten wi j houden voor de 
mensen om wie het gaat. 

Ik kom nu bij het tweede onderwerp 
waarover ik deel neem aan het debat 
namelijk: de uitbreiding van de 
werkingssfeer van de Tijdelijke Wet 
arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector. De nieuwe Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei 
onlangs in het mondeling overleg, dat 
hij het gevoel had te trekken aan een 
dood paard. Ik dacht als hij daarmee 
zegt dat je dat niet te lang moet 
blijven volhouden, dan zijn wij het 
snel eens. Tot nu toe krijg ik de indruk 
echter dat de Minister daarmee blijft 
doorgaan. Dan denk je: waar wi l hij 
uitkomen? 

Nog in juni van dit jaar heb ik 
namens onze fractie bij gelegenheid 
van de verlenging van die tijdelijke 
Wet verklaard, dat wij vooralsnog 
geen argumenten aanwezig achten 
om de medewerkers van de bedrijfs-
verenigingen, ziekenfondsen en het 
omroepbestel onder de werkingssfeer 
van deze wet te brengen. 

Wel hebben wi j bij die gelegenheid, 
waarbij de huidige Staatssecretaris 
toen als minister aanwezig was, 
gezegd: pak het nu eens anders aan. 
Kom naar de Kamer met een notitie 
waarin de principiële vraag: waarvoor 
staat de Regering bij de beheersing 
van de collectieve sector, welke 
positie dient zij in te nemen als het 
gaat om de arbeidsvoorwaarden van 
degenen die gefinancierd worden uit 
de collectieve sector? Wat blijkt? Van 
een dergelijke, naar mijn mening ook 
juiste, uitnodiging aan de Regering 
om de discussie over wetsontwerp 
16 505 weer te brengen waar hij hoort, 
tussen Kamer en Regering, wordt in 
feite afgeweken. 

Er komt, zoals ik laatst heb gezegd, 
eigenlijk met een mentaliteit van een 
boekhoudertje die even nog een paar 
cijfertjes vindt, althans denkt te 
vinden, nog een notitie naar de Kamer 
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waarin uitsluitend de drie genoemde 
categorieën alsnog onder de tijdelijke 
wet ondergebracht moeten worden, 
terwijl de Kamer de principiële vraag 
nog steeds niet beantwoordt. 

Ook de Regering doet dit niet, want 
ik heb tot nu toe begrepen, dat de 
stellingname van de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van het kabinet-Van Agt-l l, dat de 
Regering zich nader bezint op de 
voortgang van het wetsontwerp 
16505, nog steeds geldt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ook naar 
aanleiding van een notitie die geleverd 
is, is gebleken in het mondeling 
overleg - de Minister heeft dat toen 
ook ruiterlijk toegegeven - dat er 
geen nieuwe argumenten aanwezig 
waren en toch blijft men dan volhou-
den. Dit geldt ook voor de partijen die 
bij alle voorgaande debatten over 
deze zaak hebben deelgenomen. 

Als er geen nieuwe argumenten 
zijn, houdt dit in dat niet tot een 
andere stellingname kan worden 
gekomen. Dit geldt in het bijzonder 
voor één van de kamerleden. Anders 
dan de Ministers en de andere 
kamerleden die vandaag over dit 
onderwerp spreken, heeft collega De 
Korte, die de hele geschiedenis heeft 
meegemaakt, constant dezelfde 
houding aangenomen. Ik heb de heer 
De Korte gevraagd, of hij de motie, 
die nog 'boven de markt hangt', 
alsnog gaat indienen. 

Hij zaaide op dit punt twijfel. Ik blijf 
hem echter uitdagen, door te blijven 
gaan op de weg die steeds is ingeno-
men. In het mondeling overleg 
hebben wi j tot op dit moment geen 
nieuwe argumenten gehoord. Deze 
verwacht ik ook vandaag niet. Het kan 
evenwel zijn dat de Minister vandaag 
iets uit zijn hoed gaat toveren. Als dit 
niet het geval is, kan er geen sprake 
van zijn dat wi j overgaan tot de 
uitbreiding van de werkingssfeer. 

Mijn laatste opmerking heeft 
betrekking op de omstandigheden 
waaronderdit zal gebeuren. Gistermid-
dag hebben wij een wetsontwerp 
aangenomen inzake opschortingsmo-
gelijkheden voor de sociale partners 
om het stichtingsakkoord uit te 
kunnen voeren en om de aanbevelin-
gen hieromtrent mogelijk te maken. 
Wat gebeurt er nu? 

Juist op het moment dat Regering 
en Kamer toejuichen dat de sociale 
partners deze verantwoordelijkheid 
hebben genomen en in overleg gaan 
om prijscompensatie en andere 
loonbestanddelen te bespreken in het 
kader van werkgelegenheidsbevorde-

rende maatregelen, komt de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- deze heeft op dit punt toch een hele 
duidelijke verantwoordelijkheid - met 
een voorstel. Dit voorstel houdt in dat 
er nog enkele categorieën zijn die aan 
dit proces niet moeten meedoen. 

Ik vraag mij dan af, of de overheid 
het zoveel beter doet. Gisteren heeft 
de Minister duidelijk gemaakt dat hij 
van mening was dat er geen ruimte 
bestond voor overleg met de ambte-
naren en de trendvolgers. Moet dan 
juist op dit moment worden voorge-
steld om de drie eerder genoemde 
beleidssectoren onder de tijdelijke 
wet te brengen? Dat is naar mijn 
mening ongepast. Het mist ieder 
element van overtuiging die nodig is 
ten aanzien van de uitvoering van het 
Stichtingsakkoord en het beroep dat 
hierop vanuit de Kamer is gedaan. 

De fractie van de PvdA stemt niet in 
met de voorstellen die de Minister 
heeft gedaan. Wij gaan ervan uit dat 
de regeringsfracties geen ander 
standpunt innemen dan dat zij in jul i 
j l . deden. Als de Minister hierin 
zonder argumenten en met misken-
ning van het Stichtingsakkoord blijft 
volharden, zal de Kamer hieromtrent 
duidelijkheid moeten geven. Ik heb 
dan ook de eer u, mijnheer de Voorzit-
ter, hierbij een uitspraak voor te 
leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Buur-
meijer en Nypels wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende het voornemen van de 
Regering, enkele niet trendvolgende 
ca.o. 's binnen de collectieve sector 
onder de werkingssfeer te brengen 
van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector; 

overwegende, dat dit voornemen een 
wijziging inhoudt van de feitelijke 
situatie, die bestaat sinds de laatste 
verlenging van de Tijdelijke Wet 
Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector; 

verzoekt de Regering, van haar 
voornemen tot feitelijke uitbreiding 
van genoemde werkingssfeer terug te 
komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 3(17 636). 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Als ik goed heb geteld, 
behandelen wi j nu negen, niet 
geringe, onderwerpen tegelijkertijd. 
Bij de voorbereiding van dit verhaal 
ging ik nog uit van een spreektijdbe-
perking. Ik zou dan per onderwerp 
nog geen vier minuten hebben. Dit 
was dan net genoeg om de titels van 
de wetsontwerpen uit te spreken en 
om nog enige overwegingen te 
mompelen. Gelukkig zag ook de 
Kamer dit in. Wij hebben nu geen 
spreektijdbeperking. 

Toch is er nog een en ander op te 
merken over de behandeling van deze 
onderwerpen. Vast blijft staan, dat bij 
voorbeeld de schriftelijke behandeling 
in een sneltreinvaart heeft plaatsge-
vonden. Dit is des te bedenkelijker, 
daar door de gevolgde procedures 
ook officiële adviesorganen niet of 
nauwelijks de ti jd hebben gehad om 
grondig te adviseren. 

Ik lees zelfs dat de Emancipatieraad 
enige keren niet of te laat om advies 
is gevraagd. De raad heeft dan ook 
maar eens aan de bel getrokken. 

Ik denk - en daar wil ik even stil bij 
blijven staan - dat dit de parlementaire 
controle van onderwerpen als de 
onderhavige geen goed doet. Integen-
deel, ik denk dat hierdoor de parlemen-
taire controle aan inhoud inboet. Door 
een fractie, en zeker een kleine fractie, 
kan deze controle nauwelijks nog op 
een verantwoorde manier worden 
uitgeoefend. Er zitten te veel haken en 
ogen aan de onderwerpen. Het gaat 
om te grote belangen. Op deze wijze 
vindt geen zorgvuldige behandeling 
plaats. 

Wij hebben de indruk dat, als wi j de 
adviezen die er dan wel zijn, lezen en 
die voor een groot deel negatief of 
kritisch zijn, deze zonder veel argumen-
ten opzij worden geschoven. Er 
worden nu wetsontwerpen behandeld 
die blijkbaar slechts een handjevol 
mensen, de staatssecretarissen en de 
ministers, zien zitten. Dat legt een zeer 
zware verantwoordelijkheid op de 
fracties die de Regering steunen en 
op de wijze waarop zij met deze 
onderwerpen omgaan. 

De vraag is aan de orde of zij op 
deze manier dergelijke zwaarwegende 
onderwerpen ook wil len behandelen. 
Zij doen dat. Oké. Zijn zij echter bereid 
om op deze wijze verder politiek te 
bedrijven? Dat kan heel zwaarwegende 
gevolgen hebben. Ik heb reeds 
gesproken over de parlementaire 
controle. Het heeft ook gevolgen voor 
de politiek die in confrontatie staat 
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met veel adviesorganen en grote 
groepen mensen in de samenleving. 
De gevolgen zullen dan ook niet 
uitbli jven. 

Wi j hebben de afgelopen dagen 
kunnen zien dat de gemoederen over 
deze onderwerpen verhit zijn. Grote 
groepen mensen die op een volstrekt 
redelijke manier zeer doordachte 
bezwaren kenbaar hebben gemaakt, 
vragen zich op dit moment vaak 
vertwijfeld af op welke wijze de 
Regering gedwongen kan worden, te 
luisteren. Gisteren hebben wi j het al 
gehad over de spoorwegmensen, 
onderwijzend personeel, jongeren en, 
vooral in dit verband, de arbeidsonge-
schikte en werkloze mensen. 

Elske ter Veld heeft al gezegd dat 
het om zeer velen gaat die zeer 
bezorgd en verontrust zijn over het 
beleid en die niet lijdzaam wil len 
afwachten bij een beleid dat in hun 
ogen een ramp betekent voor hun 
eigen positie. Bovendien houdt dat 
beleid een verdieping van de crisis in 
en biedt het weinig perspectief. 

'Wij staan open voor een dialoog 
met de samenleving'. Ik heb al een 
paar keer gezegd dat dit in de rege-
ringsverklaring werd geopperd. Mijn 
vraag aan de Regering en vooral aan 
de verantwoordelijke bewindslieden 
is, wat verstaat de Regering onder het 
begrip dialoog? Kan de Regering 
daaraan een nadere inhoud geven? 
Kan zij dit concretiseren voor deze 
onderwerpen? 

Als ik inga op de onderwerpen die 
vandaag worden besproken, moet ik 
zeggen dat de Regering opnieuw niet 
de indruk wekt een integraal beleid te 
voeren. De Regering kan beweren wat 
zij w i l , maar zij is natuurlijk niet alleen 
verantwoordelijk voor het maken van 
financiële plaatjes. Voor de meeste 
groepen doet zij dat overigens ook 
nog slecht. De Regering is echter ook 
verantwoordelijk in sociaal en politiek 
opzicht. 

Nu deze onderwerpen ter tafel 
komen, mag je van de Regering 
verwachten dat zij een visie heeft over 
hetgeen zij in sociaal opzicht aan het 
doen is. Daarvan blijkt niets. Wij 
krijgen juist steeds meer de indruk, 
vooral omdat wi j dit punt vaker naar 
voren hebben gebracht en met ons 
nog meer fracties in de Kamer, dat de 
Regering ook niet wil weten wat zij 
aan het doen is, totdat zij ermee 
wordt geconfronteerd op het Binnen-
hof en elders en daarna ach en wee 
roept. 

Je kunt dit noemen het voeren van 
een beleid met halfdichte ogen. Het is 
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vooral 'gefocussed' op het financie-
ringstekort. Ik heb het over 'halfdichte 
ogen' omdat het uitzicht op woedende 
mensen well icht als minder aange-
naam wordt ervaren. 

Een typerend voorbeeld vind ik dat 
de Regering nauwelijks aangeeft 
precies te weten hoeveel al deze 
maatregelen voor grote groepen van 
mensen gaan kosten. Hoeveel 
mensen worden hierdoor getroffen? 
Wat is het cumulatieve effect door 
zowel de wijziging van het min imum-
dagloon, de anti-cumulatieregeling en 
de bevriezing? Hoeveel gaat dit alles 
bij elkaar schelen voor de arbeidson-
geschikte man of vrouw, voor de 
werkloze jongere en de bijstandsmoe-
der? 

Wij vrezen dan ook dat, nadat de 
wolken van dit debat zijn opgetrokken, 
de gevolgen per 1 januari duidelijk 
zichtbaar worden voor de mensen. 
Dat kan nog wel eens een schrikeffect 
teweegbrengen. 

Kortom, wi j vinden dit een onverant-
woordeli jk beleid. Wij hebben ons 
sterk afgevraagd of het voor een 
parlementaire fractie wel verantwoord 
is, aan dergelijke behandelingen mee 
te doen. Ik wi l in ieder geval niet 
nalaten op dit moment een nadrukke-
lijke waarschuwing aan de Regering 
te geven, namelijk dat de parlementai-
re controle ernstig gevaar loopt, als op 
deze wijze meer onderwerpen worden 
behandeld. De opmerking van de 
verantwoordelijke bewindslieden dat 

zij verheugd zijn dat de Kamer zo snel 
wi l meewerken, klinkt enigszins 
ridicuul in de oren. 

Het gaat niet om snelheid; het gaat 
om parlementaire voorzichtigheid en 
om een doordacht beleid. Het gaat 
om zorgvuldig beleid. Het parlement 
is natuurlijk geen afzuigkap, in de 
trant van hoe sneller de vieze luchtjes 
erdoor zijn, hoe beter het is. Dit is dan 
een kwestie van snelheid maar ik zou 
daarbij toch wel een aantal andere 
aspecten willen betrekken. 

Het bedrag van f 2,5 mld. aan 
bezuinigingen gaat niet in de laatste 
plaats ten koste van die groepen in de 
samenleving, die toch al zwaar de 
dupe zijn van de crisis. Ik ben niet de 
eerste die dit opmerkt. Het betreft hier 
werklozen, arbeidsongeschikten en 
bijstandsgerechtigden. Het gaat erop 
lijken dat met name de sociale 
uitkeringen uitsluitend gebruikt 
worden als sluitpost op de begroting 
en als inkomensinstrument, vooral als 
het gaat om de financiële positie van 
de overheid zelf. 

Wij zijn vandaag dan ook ver 
verwijderd van de ti jd waarin de 
arbeidersbeweging sprak over de 
noodzaak om het beheer van en de 
controle over de uitkeringsfondsen in 
eigen handen te houden. Nu blijkt 
echter hoe juist deze opvatting was. 
De sociale uitkeringen, die immers 
bestemd zijn voor bescherming tegen 
de gevolgen van ziekte en werkloos-
heid, worden nu gebruikt om de 
overheidsfinanciën te saneren. 
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Hierdoor ontstaat het gevaar dat er 
geen enkele toetsing plaatsvindt aan 
sociale rechtvaardigheid en aan het 
belang van verworven rechten. 

De Regering schuift met mil joenen. 
Ik spreek dan niet over geld maar over 
mensen. Maatschappelijk en ook 
volgens gangbare democratische 
normen is h e t - ik spreek nu even niet 
over de inhoud van de maatregelen -
onaanvaardbaar dat dit gebeurt 
zonder garanties van invloed van de 
mensen om wie het gaat. Ik wi l in dit 
verband verwijzen naar het begin van 
mijn verhaal. De arbeidsongeschikten, 
werklozen, bijstandsvrouwen en 
anderen, hebben ook geen gelegen-
heid gekregen om deze wetsontwer-
pen diepgaand te bestuderen. Wat 
kunnen en moeten zij dan anders 
doen dan zich organiseren en op 
andere wijzen duidelijk maken wat zij 
wil len en wat hun belangen zijn? 

Ik heb reeds eerder gezegd dat ik 
hier inspraak en democratische 
beïnvloeding ten sterkste aan de orde 
vind. Ik verlang van de verantwoorde-
lijke ministers een antwoord op de 
vraag hoever deze Regering denkt te 
gaan met het aantasten van verworven 
rechten, met een beroep op louter 
budgettaire overwegingen. Ik zal mij 
hierbij de krokodilletranen van de 
VVD herinneren, die deze fractie 
gisteren stortte over de rampzalige 
positie van de werklozen. 

Ik ben benieuwd of de fractie van de 
VVD ook bij andere gelegenheden 
bli jft zeggen, dat 20% inleveren van 
loon bij werkloosheid al genoeg is en 
dat dus in elk geval 80% van het loon 
behouden blijft in de WW. Graag zou 
ik hierover de opvatting van de 
Regering vernemen. Overigens zijn 
onze ervaringen met de uitschuifope-
ratie in dit opzicht weinig bemoedi-
gend. Op hetgeen wat men het ene 
halfjaar hier zegt, blijkt men in het 
andere halfjaar toch weer terug te 
kunnen komen. 

Kan deze Regering overigens 
zeggen welke effecten de bezuinigin-
gen, die wij nu bespreken, hebben op 
de belastingopbrengsten, op de 
premieopbrengsten, op de verminde-
ring van de bestedingen en op de 
ongetwijfeld te verwachten verminder-
de omzet voor het midden- en 
kleinbedrijf? Tot hoever denkt de 
Regering dat de huur- en gasschulden 
zullen stijgen ten gevolge van de 
verlaging van koopkracht voor de lage 
inkomens, voor grote groepen 
mensen met een uitkering en welk 
beleid denkt zij daarbij uit te stippelen? 

Wij stellen vast dat het inkomens-
beeld dat gepresenteerd is in de 
Miljoenennota ook te rechter zijde 
kritiek heeft opgeleverd, maar dat dit 
beeld op dit moment nog maar 
nauwelijks gewijzigd is. 

Goed, er zijn enkele verbeteringen 
aangebracht. Dat valt niet te ontken-
nen. Gezien de positie, waarin de 
mensen met lage inkomens en 
middeninkomens zitten, kunnen wij 
echter niet spreken van een redelijk 
en aanvaardbaar inkomensbeeld. Het 
eerste beeld b.v. van -3 ,5% voor de 
minima en modaal en -0 ,5% voor vier 
keer modaal blijft onaanvaardbaar, 
zeker daar, waar de beperking van de 
inflatiecorrectie niet aan de orde 
komt. 

Mijn fractie wi l er daarbij aan 
herinneren dat het steeds duidelijker 
wordt dat dit inkomensbeeld inder-
daad niet geheel klopt. Ik bedoel dan 
de percentages die worden uitgere-
kend. Dit is gisteren al door de heer 
De Korte gezegd, maar ik heb daar 
een andere uitleg voor. Immers, de 
prijscompensatie die geschoond is, is 
volstrekt onvoldoende - dat blijkt 
steeds vaker - om het verlies aan 
koopkracht op te vangen. Er is een 
veel grotere inkomensdaling dan 
officieel wordt berekend. Er valt dan 
ook te vrezen dat ook dit inkomens-
beeld in de praktijk voor de mensen 
met lage inkomens nog veel harder 
zal uitpakken. 

Wij wil len in dit verband wijzen op 
het rapport uit Nijmegen, en op 
Onderzoekingen van hetKonsumenten 
Kontakt. Ik wi l even stilstaan bij de 
brief van twintig sociale diensten uit 
Noord-Holland, die hebben berekend 
dat één-oudergezinnen sinds 1979 
aan prijscompensatie zoveel te weinig 
is gegeven dat f200 per maand aan 
koopkracht verloren is gegaan. Met 
andere woorden, de bijstandsuitkering 
is f200 per maand achteruitgegaan. 

Dit is niet gebeurd volgens de 
officiële cijfers, maar wel volgens de 
cijfers van de prijsstijgingen, omdat 
de prijscompensatie daarvan slechts 
een gedeelte vergoedt. Dit is met 
name te wijten aan de enorme 
stijgingen van woonlasten en gemeen-
telijke tarieven. Deze onderzoekingen 
en deze rapporten komen neer op een 
inkomensdaling voor de minima van 
zelfs 6% a 7%. Dat is dus aanzienlijk 
meer dan de officiële cijfers noemen. 

In dat verband is het ook wat 
vreemd dat de Regering triomfantelijk 
kan melden dat zij de minima 1 % 
extra geeft. Het gaat namelijk niet om 
een koopkrachtverbetering. Dit is al 
eerder gezegd. De heer De Korte heeft 

gisteren op een bepaald moment 
gesproken over het feit dat de minima 
er 0,5% op vooruitgaan. Ik vroeg mij 
af waar hij het over had. 

Toen bleek dat hij een teruggang 
van - 3 % in vergelijking met 3,5% 
beschouwt als een vooruitgang met 
0,5%. Hij bedoelt zeker te zeggen dat 
dit een relatieve achteruitgang is. Ik 
denk echter dat dit buiten deze Kamer 
wat vreemd wordt opgevat. Als wi j in 
die termen moeten gaan praten, 
praten wi j al snel over eerst -4 ,5% en 
dan vinden sommigen het een 
verbetering als het -3 ,5% wordt. 

Ik kom in dit verband op de 1 % . Het 
is al eerder gezegd dat het in feite om 
een gedeeltelijke uitbetaling gaat van 
wat de minima en de sociale uitkerin-
gen al sinds 1 juli j l . tegoed hebben. 
Ook met het voorstel van de Regering 
blijft er dus 0,8% zitten van de 
prijscompensatie per 1 jul i j l . en 
2,06% per 1 januari a.s. Ik constateer 
dat de ontkoppeling daarmee een feit 
is, hoe de Regering dit ook presenteert. 
Ik ccnstateer ook dat de uitschuifope-
ratie blijkbaar een wisseltruc is 
geweest. Deze levert echter wel een 
blijvende achterstand op van de 
minima en de sociale uitkeringen. Je 
kunt zeggen dat het minimumloon en 
de uitkeringen aan elkaar zijn gekop-
peld, maar dan alleen voor zover zij 
beide al per 1 juli j l . ontkoppeld zijn. 

Bovendien blijkt er een nieuwe laag 
in het loongebouw te zijn bij gekomen, 
namelijk de jeugdlonen. Deze krijgen 
een aparte behandeling en krijgen die 
1 % zelfs niet gecompenseerd. Ik zie 
het gildestelsel wat dat betreft voor 
mi j : de leerlingen, gezellen en 
meesters. Gewoon jezelf zijn. De een 
is echter leerling, de ander meester, 
met het bijbehorend loon en het 
perspectief dat je, als je leerling bent, 
leerling blijft. Er is weinig ander 
perspectief. Jongeren weten wat dat 
betreft waar zij aan toe zijn. 

De bevriezing gaat ambtenaren 
gemiddeld zo'n f100 per maand 
kosten. Een werknemer met een 
ca.o.- loon van f2800 gaat er zeker ook 
f 100, waarschijnlijk zelfs nog meer, 
op achteruit. 

Dan is er ook de ongecompenseerde 
verhoging van gemeentelijke tarieven. 
Deze zullen, zoals blijkt uit allerlei 
onderzoekingen, aanzienlijk zijn ten 
gevolge van de slechte positie van de 
gemeenten. 

Zelfs de mens met een behoorlijk 
inkomen krijgt het benauwd. Uit de 
stakingen van ambtenaren en onder-
wijzend personeel, maar ook van 
anderen, blijkt vooral hoe onjuist het 
gevonden wordt dat de overheid haar 
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positie als werkgever blijft gebruiken 
voor het afleggen van dictaten. Mijns 
inziens wordt er op grote groepen 
roofbouw gepleegd. Zoals bij roof-
bouw het geval is, worden de 
perspectieven alleen maar slechter. 
Dat niet wordt ingezien hoeveel 
mensen met een laag en middeninko-
men al in de knel zitten en onmogeli jk 
nog iets kunnen inleveren, tekent het 
beleid dat ver verwijderd staat van de 
maatschappelijke werkelijkheid. 

Ik kom nu te spreken over een 
aantal concrete maatregelen met 
betrekking tot het kostwinnersbegrip. 
Vergaande maatregelen zijn immers 
in dit pakket verstopt. Wordt het 
koswinnersbegrip in de werknemers-
verzekeringen geïntroduceerd, ook in 
de fiscale wetgeving wil deze Regering 
de straf op het werken van de gehuwde 
vrouw opnemen, nota bene - ik ga 
hier niet verder op in - om de echte 
minima een extraatje te geven. Onzes 
inziens is het instituut van de echte 
minima eigenlijk een schande. 
Bovendien constateren wi j dat de 
Regering hiermee vrouwen die toch 
tot de laagstbetaalden van de samen-
leving behoren, in feite voor elkaar 
laat betalen, terwijl hoogbetaalde 
heren buiten schot blijven. 

Tot de echte minima behoren 
vooral de bijstandsvrouwen. De 
maatregelen die de Regering wi l 
nemen, zullen worden gezien als een 
straf voor het werken van met name 
de gehuwde vrouw. De inkomenspoli-
tiek tast het recht op een zelfstandig 
inkomen van vrouwen aan. Er wordt 
gezegd dat de mensen die beiden 
verdienen het zoveel beter hebben. 

De cijfers tonen echter al lang aan 
dat met name de gehuwde vrouwen 
uit de laagste inkomenscategorieën 
als schoonmaakster, kantinejuffrouw 
of winkelbediende een paar honderd 
gulden bijverdienen, vaak om het lage 
gezinsinkomen aan te vullen. Men 
moet dus constateren dat de gehuwde 
schoonmaakster en de arbeidsonge-
schikte t immerman hiermee zullen 
betalen voor de bijstandsmoeder en 
niet de hoogleraar en zijn vrouw, 
zoals zo vaak wordt beweerd. 

Uit het artikel van Marga Bruyn-Hund 
en het advies van de Emancipatieraad 
blijkt dat een dergelijke politiek de 
positie van vrouwen die het laagste 
geschoold zijn en het laagst betaald 
worden, verder zal schaden en niet 
zoals de Staatssecretaris van Emanci-
patiezaken voor mij onbegrijpelijker-
wijze zegt dat het een stimulering zal 
zijn voor het werken van de gehuwde 
vrouw. Ik vraag mij overigens af 

waarom de Staatssecretaris van 
Emancipatiezaken niet bij dit debat 
aanwezig is. Er zijn immers aspecten 
genoeg die op haar terrein l iggen. 

Wat zal de consequentie zijn van de 
voorstellen op het gebied van de 
inkomstenbelasting? De consequen-
tie zal zijn dat de man van een 
gehuwde werkende vrouw zijn 
inkomen aanzienlijk ziet dalen. Het is, 
gezien de huidige omstandigheden 
heel goed mogelijk dat hij in dat geval 
zal zeggen dat zijn vrouw net zo goed 
vrijwill igster kan worden omdat hij er 
toch alleen maar slechter van wordt. 
Die werkelijkheid valt nu eenmaal niet 
te ontkennen. 

Geen vrouw maar ook geen man 
die het emancipatiestreven redelijk 
serieus neemt, kan zich wat onze 
fractie betreft hiermee verenigen. Kan 
de Regering trouwens al zeggen wat 
de cumulatieve effecten zullen zijn 
voor een gehuwde vrouw met een 
WAO-uitkering die op dit moment nog 
recht heeft op een minimumdagloon? 
Hoe moet men dit zien met het oog 
op een extra belastingmaatregel die 
in de maak is? 

Wat is overigens de stand van 
zaken met betrekking tot de kinderbij-
slagen? Zij werden de vorige week 
leeftijdsafhankelijk gemaakt en nu 
vanaf het derde kind bevroren. Als ik 
het goed heb, is er volgende week 
weer een verandering aan de orde, 
omdat de kinderbijslag van oudere 
kinderen minder zal worden verhoogd. 
De vraag is of dit niet een geheel 
verduistering van de behandeling van 
de onderwerpen teweeg brengt. 

Wellicht de meest grove en ver gaan-
de aanval die in dit pakket wordt 
gedaan, betreft de posit ievan arbeids-
ongeschikten. Zij hebben te maken 
met de bevriezing van uitkeringen en 
de kinderbijslag, de afschaffing van 
de minimumdaglonen (tenminste 
voor groepen mensen) en zij krijgen 
te maken met een aantasting door bij 
voorbeeld een eigen-bijdrageregeling 
AWBZ en medicijnen. 

Als er een verzekering is die wat de 
daglonen betreft min of meer geïndi-
vidualiseerd is, dan is het wel de 
WAO-uitkering en dit geldt ook voor 
de WW-uitkering. Daaraan wordt nu 
even een eind gemaakt en daardoor 
wordt de gehuwde vrouw in een 
slechtere positie geplaatst, hoewel zij 
dezelfde premie zal blijven betalen. 

De afschaffing van de arbeidsonge-
schiktheidsaftrek en de nieuwe 
regeling voor de motorrijtuigenbelas-
ting zullen voor degenen die in 
ernstige mate arbeidsongeschikt zijn 
de zoveelste aantasting betekenen 

van hun inkomen en dus ook van hun 
mogeli jkheden. Is de Regering zich 
bewust van de ernstige, ook psychi-
sche, gevolgen die dit met zich kan 
brengen? 

Ik kom tot de behandeling van 
wetsontwerp 17 203. Hierbij gaat het 
om het even afschaffen van de 
vereveningstoeslagen. Ik vind het 
eigenlijk een schande. Nota bene is 
nog vorig jaar door de regeringsfrac-
ties gesproken over maximering of 
geleidelijke afbouw. Dit is nu een 
voorbeeld van de volstrekt rechteloze 
positie van arbeidsongeschikten. In 
dit verband wil ik er overigens op 
wijzen, dat het hierbij ook gaat om 
oorlogsslachtoffers en ex-verzetsmen-
sen. 

Zij zien hun uitkering verminderen. 
Wij zijn van mening dat dit onaan-
vaardbaar is en dat geen enkele 
economische crisis een dergelijk 
beleid rechtvaardigt. Mijn fractie 
stond en staat op het standpunt dat 
het hierbij om een erezaak gaat, om 
de positie van degenen die in de 
meest moeilijke omstandigheden 
voor de vri jheid van ons land en 
tegen het fascisme hebben gevochten. 
Ik zou graag zien dat de Regering zich 
hierover uitspreekt en ik overweeg 
om in tweede termijn in dit verband 
een motie in te dienen. 

De verslechterde anti-cumulatiebe-
paling treft eveneens de groepen die 
vaak al jaren de dupe zijn van slechte 
arbeidsomstandigheden en niet 
zelden hun gezondheid hebben 
geofferd aan de opbouw van ons 
land. De CDA-fractie heeft in de 
behandeling al gewezen op de positie 
van de ex-mijnwerkers. Het gaat ook 
om havenarbeiders en bouwvakkers, 
om mensen die er misschien nog iets 
bij kunnen doen in het kader van de 
WSW. 

Wij vinden het terecht dat daarvoor 
waardering ontstaat en dat deze ook 
tot uitdrukking komt in de mogelijkheid 
om iets meer dan de WAO-uitkering, 
en iets meer dan 90% daarvan, te 
ontvangen. Het is immers niet 
eenvoudig om als arbeidsongeschikte 
toch nog aan de slag te komen en te 
proberen om hetgeen je nog aan 
gezonde krachten hebt aan te wenden. 
Een soepeler regeling is voor deze 
groepen mensen juist van het aller-
grootste belang. 

Wat betekent de voorgestelde 
regeling? Voor sommigen werkzaam 
in de WSW leidt zij tot een enorme 
inkomensdaling, afgezien nog van de 
andere effecten. Bovendien gaat het 
volgens mij ook nog om een ander 
aspect, de genoemde termijn van zes 
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maanden. In het wetsontwerp staat 
dat gedurende die termijn de uitkering 
behouden blijft. Daarna zou dat niet 
meer mogelijk zijn. Er zou een beleid 
gericht op een definitieve oplossing 
moeten worden gevoerd. 

Ik kan het niet anders zien dan dat 
het effect in de praktijk als volgt zal 
zijn. Een arbeidsongeschikte krijgt zes 
maanden de gelegenheid in een 
sociale werkplaats werkzaam te zijn. 
De 90%-regeling gaat dan gelden. Op 
zichzelf is dat al een verslechtering. 
Na die zes maanden zal worden 
bezien of de uitkering überhaupt nog 
uitbetaald blijft worden. Met andere 
woorden, de afschattingsprocedure 
volgens dit voorstel lijkt mij in de 
praktijk veel sneller aan de orde te 
zullen zijn dan thans het geval is. 

Ik vraag de Regering een nadere 
uitleg daarvan. Als het echt zo is, 
vraag ik mij af wat de ratio daarvan is. 
Zou er in een dergelijke regeling juist 
geen ruimte moeten blijven voor een 
individuele benadering? Waarom, zo 
vraag ik mij af, is gezocht naar een 
starre, centralistische regeling? 
Waarom deze aanzet tot bureaucratie? 
Waarom wordt geen ruimte gemaakt 
voor een individuele benadering op 
een zorgvuldige wijze door de 
bedrijfsverenigingen? 

De verslechteringen die nu zijn 
aangekondigd zijn voor arbeidsonge-
schikten een enorme klap. De vraag is 
dan ook wat de overheid ermee 
opschiet. Zullen op de lange termijn 
geen gevolgen zichtbaar worden die 
ook voor de Regering niet positief 
zullen zijn? Wij zijn van mening dat 
juist in een crisistijd ontplooi ingsmo-
gelijkheden zoveel mogelijk moeten 
worden beschermd. . 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
nog iets over de regeling betreffende 
nevenverdiensten. In de vaste kamer-
commissie is daarover al uitgebreid 
gesproken. Ook onze fractie heeft 
vanaf het begin bezwaar gemaakt 
tegen de voorgestelde wijziging van 
deze regeling. De oorspronkelijke 
opzet van de wijziging was om 
een-oudergezinnen in het vervolg 
gelijk te stellen met andere gezinnen. 
Door het aan de orde stellen van dit 
voorstel in de commissie is in ieder 
geval bereikt dat aandacht kon 
worden opgeëist voor de bijzondere 
positie van de een-oudergezinnen. 

En - dat moeten we toegeven - de 
Regering is in elk geval teruggekomen 
van haar aanvankelijke voorstel. Toch 
is ook dit voorstel nog niet aanvaard-
baar. Wij wijzen in dit verband op de 
opvatting van de Emancipatieraad, 

dat de positie van een een-oudergezin 
wat de toepassing van de Algemene 
Bijstandswet betreft wezenlijk ongelijk 
is aan die van mensen in een andere 
gezinssituatie. Naar onze mening is 
ook een consequentie van de EEG-
richtlijn ter zake dat ongelijke gevallen 
ongelijk worden behandeld, en wel in 
de mate waarin zij ongelijk zijn. 

Het komt er eigenlijk op neer, dat de 
Regering probeert te halen, wat er 
van deze mensen te halen valt. Het 
lijkt me krentenwegerij om de vri je 
voet voor een-oudergezinnen toch 
maar te halveren. Bovendien - ook dit 
is eerder gezegd - worden de een-ou-
dergezinnen en andere bijstandsont-
vangers in het voorstel van de 
Minister tegen elkaar uitgespeeld. De 
Regering kan denken, daarmee te 
bezuinigen, maar tijdens mondeling 
overleg is al meermalen aan de orde 
geweest, dat dat nog maar zeer de 
vraag is. 

Want wat zal de consequentie zijn? 
Een alleenwonende vrouw met 
kinderen moet oppas regelen, weg-
breng" en ophaalregelingen treffen, 
dure inkopen doen bij gebrek aan ti jd 
en zij zal zich dus wel twee keer 
bedenken om haar baantje aan te 
houden als zij er maar enkele tientjes 
van overhoudt. Dat is het grootste 
bezwaar tegen ook dit voorstel, omdat 
het inhoudt dat juist deze groepen 
nauwelijks nog gelegenheid zullen 
krijgen om te participeren op de 
arbeidsmarkt en zeker geen kans 
meer hebben om uit de bijstandsrege-
ling te komen. 

Ik denk dat ook een ander punt een 
rol speelt. Als op deze wijze zo precies 
wordt gekeken naar de nevenverdien-
sten van bijstandsvrouwen, dan 
dringt zich natuurlijk een vergelijking 
met de positie van anderen op; niet 
alleen met die van mensen met het 
min imumloon of een bijstandsuitke-
ring, maar ook met de positie van bij 
voorbeeld politieke-ambtsdragers. 

Het is iedereen zo langzamerhand 
wel bekend, dat een staatssecretaris, 
ook al is hij slechts één of twee weken 
in functie geweest, een uitkering van 
anderhalve ton krijgt. Het gaat hierbij 
nu even niet om de aantallen, maar 
om de rechtvaardigheid. Denkt de 
Regering nu werkelijk dat bijstands-
vrouwen en andere groepen die met 
verslechtering van hun positie te 
maken krijgen, begrip kunnen opbren-
gen voor een dergelijke verhouding? 

Naar onze mening zijn er voldoende 
argumenten aangevoerd om de oude 
regeling te handhaven, overigens ook 
om de termijn van twee jaar niet te 
laten doorgaan en om juist in deze ti jd 

ruimte te laten voor individuele 
benadering van de mensen. Ik wijs er 
in dit verband op, dat gemeentelijke 
sociale diensten in grote aantallen 
eveneens op deze argumenten wijzen 
en de Regering vragen om een beleid, 
waarin ook zij de ruimte krijgen om de 
moeilijkheden van grote groepen 
mensen op juiste en rechtvaardige 
wijze op te vangen. Maatschappelijke 
rechtvaardigheid is belangrijk, zeker 
in deze t i jd, en de Regering zou 
behalve over financiële kwesties ook 
eens over dit soort zaken moeten 
nadenken. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De parlementaire klok tikt 
naar twaalf uur en op de valreep 
moeten er in dit Huis in hoog tempo 
nog allerlei maatregelen worden 
goedgekeurd om het kabinet-Lubbers 
waardig over de drempel van het 
nieuwe jaar te helpen. 

In principe is mijn fractie bereid, de 
Regering daarbij te steunen, zij het 
dat dit soort operaties meer dan ooit 
de behoefte aan een evenwichtig 
meerjarenbeleid doet gevoelen. 

De financieel-economische situatie 
dwingt op dit moment echter tot 
kloeke daden. Het voor ons uitschuiven 
van problemen kan alleen maar 
rampzalige gevolgen hebben. Daarom 
wil ik allereerst een woord van 
respect uitspreken voor de wijze 
waarop dit kabinet, gesteund door de 
ambtenaren, nauwelijks in enkele 
dagen ti jd kans heeft gezien, het aan-
vankelijk gepresenteerde en weinig 
gelukkige 'koopkrachtplaatje', zoals 
dat is gaan heten, aanzienlijk bij te 
stellen. De situatie is nu bepaald meer 
evenwichtig. Dat is op zich zelf een 
compliment waard. 

Dit neemt niet weg, dat mijn fractie 
in meer dan één opzicht grote moeite 
heeft gehad met de korte tijd die 
beschikbaar is geweest om alles te 
lezen, te bestuderen en naar waarde 
te beoordelen. Er wordt namelijk 
nogal wat overhoop gehaald. Wij 
vragen ons af, of alle maatregelen in 
die paar dagen naar behoren konden 
worden doorgerekend. In elk geval is 
er eerder sprake van maatregelen ad 
hoc dan van een evenwichtig en 
uitgekiend pakket van voorstellen. Dat 
bergt het risico in zich, dat er onzorg-
vuldig wordt gehandeld. 

In de brief van de Regering van 9 
december, aan ons gericht, wordt er 
al vcor gewaarschuwd, dat er niet al 
te veel betekenis moet worden 
toegekend aan het zogeheten koop-
krachtplaatje. Dit is vandaag al eerder 
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gezegd. De Regering zegt zelf, dat de 
geschetste voorstelling van zaken 
slechts 'exemplarisch' is voor een 
bepaalde modale situatie. Wij weten 
helaas maar al te zeer dat het ook niet 
meer is dan een momentopname. 
Ondanks alle vernuft waarmee 
prognoses worden gemaakt, de 
relativiteit daarvan blijkt keer op keer. 

In deze bijdrage wil ik aandacht 
besteden aan de brief inzake het 
koopkrachtbeeld. Vervolgens wil ik 
ingaan op een aantal voorstellen in de 
sfeer van het stelsel van sociale 
zekerheid, waar een niet onaanzienlijk 
bedrag moet worden bezuinigd. 
Voordat ik dit doe, kom ik terug op 
wat ik namens de fractie van de RPF 
naar voren heb gebracht tijdens het 
debat naar aanleiding van de rege-
ringsverklaring. 

Bij die gelegenheid heb ik aandacht 
besteed aan de bittere noodzaak van 
een bezinning op de taak en de 
verantwoordelijkheid van de overheid. 
Op tal van plaatsen - hierbij denk ik 
met name aan de memorie van 
toelichting op de begroting van 
Sociale Zaken - laat de Regering 
weten, dat de fundamentele verwor-
venheden van de verzorgingsstaat, 
ondanks de economische malaise, 
moeten worden veilig gesteld. Dat 
wordt als uitgangspunt genomen en 
krampachtig verdedigd, al wordt dat 
steeds moeilijker in het oerwoud van 
koppelingen. 

Tegelijkertijd worden er tal van 
maatregelen aangekondigd en 
voorbereid, die toch aan het wezen 
van die verzorgingsstaat knagen. Ik 
heb enkele weken geleden vanaf deze 
plaats de Regering aangeraden, zich 
in alle ernst eens af te vragen wat ook 
op het financiële, economische en 
sociale terrein de taken van de 
overheid zijn. Wil men tot een wezen-
lijke schoonmaak in de Nederlandse 
economie komen, dan zullen de 
collectieve lasten moeten worden 
verlicht. Dat kan alleen serieus 
gebeuren, als die overheid voor zich 
zelf de dingen eens op een rijtje zet en 
wil uitmaken welke taken geheel of 
gedeeltelijk niet op het bord van die 
overheid thuishoren en moeten 
worden afgestoten dan wel 'afge-
bouwd'. 

Als die afweging eerlijk wordt 
gemaakt - de fractie van de RPF is er 
vast van overtuigd dat dit bitter hard 
nodig is - zal het mogelijk zijn, de 
Durger duidelijk te maken dat bepaalde 
voorzieningen moeten worden 
gestaakt en zogeheten verworvenhe-
den in feite helemaal geen rechten 

kunnen zijn. Als het Nederlandse volk 
dat gaat beseffen, hoe pijnlijk die 
ervaring op zich zelf ook zal blijken te 
zijn, zal het aantal demonstranten op 
het Binnenhof drastisch afnemen. Ik 
zeg dit niet, omdat ik geen ruimte wil 
laten voor demonstratie of actie. Het 
zal dan echter om fundamentele 
zaken moeten gaan. 

Overigens begrijp ik in deze dagen 
de demonstranten zeer wel. Immers, 
in hun ogen worden hun rechten 
afgepakt en wordt hun juist onrecht 
aangedaan, als de overheid er niet 
voor zorgt, dat de situatie blijft zoals 
zij was. 

Zo zijn wij langzamerhand opge-
voed. Wij moeten echter vaststellen 
dat dit een slechte zaak is geweest, 
dat wij ver boven onze stand zijn gaan 
leven en ons meer luxe hebben 
gepermitteerd dan verantwoord was. 
Erkent de Regering dat? 

Uit de groeicijfers van het bruto 
nationaal produkt en het loonniveau, 
die de Minister van Financiën ons 
enige weken geleden gaf, leid ik af dat 
wij de lonen met 1/6 zouden kunnen 
verminderen om de verhoudingen 
van 1973 weer te bereiken. Dat 
betekent zo'n 15% verlaging van het 
inkomen. Als dat juist is, valt het dan 
niet te rechtvaardigen dat wij met 
elkaar naar draagkracht een stevige 
stap terug moeten doen? Deelt de 
Regering die benadering? 

Wij moeten weer met onze voeten 
op het koude zeil gaan staan, dan zijn 
wij snel wakker! Wij moeten onze 
ruggen rechten om de zaken eerlijk 
onder ogen te zien. De wijze, waarop 
dit kabinet bereid en in staat is 
gebleken, oorspronkelijke plannen in 
enkele weken tijd bij te stellen, geeft 
vertrouwen dat het realisme, dat uit 
de regeringsverklaring sprak, geen 
eendagsvlieg is geweest. Zonder een 
grondige bezinning op de taak van de 
overheid enerzijds en de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger 
anderzijds zal het moeilijk, zo niet 
onmogelijk zijn om de samenleving te 
doordringen van het feit dat wij niet 
alleen in andere tijden leven, maar 
ook, ongeacht de economische 
situatie, een wezenlijk andere financië-
le huishouding moeten voeren. 

Als in deze Kamer wordt gesproken 
over gespreide verantwoordelijkheid, 
betekent dit zonder twijfel ook dat de 
overheid taken moet overhevelen en 
overlaten naar en aan de burgers om 
daarmee de eigen tering naar de 
nering te zetten. Is de Regering bereid 
tot die fundamentele bezinning op 
haar taak als overheid en wil zij aan 
de hand daarvan een meerjarenplan 
opzetten? 

De brief die de Regering de Kamer 
op 9 december heeft gestuurd over de 
koopkrachtontwikkeling voor 1983, 
biedt in de uitwerking een heel wat 
evenwichtiger aanblik dan de plannen 
uit de regeringsverklaring. Moesten 
de laagste inkomens aanvankelijk 
4,5% inleveren en de hoogste inko-
mens niets, nu is de zaak precies 
omgekeerd, als wij ons tenminste 
houden aan de cijfers van het kabinet. 
Door allerlei ingrepen gaan de echte 
minima er niet op achteruit in koop-
kracht, terwijl de hoogste inkomens 
4% moeten inleveren. 

Ik wil vooropstellen dat de zorg 
voor de minima en met name voor 
degenen, die van een minimumloon 
of -uitkering een gezin moeten 
onderhouden, ons evenzeer ter harte 
gaat als ieder ander. Dat de hoogste 
inkomens stevig in de bus moeten 
blazen, is eveneens begrijpelijk. 

Wie betaalt nu uiteindelijk het 
gelag? Zijn dat niet de middengroepen 
van modaal en 2 x modaal, vooral 
door de onverwachte belastingverho-
ging waarmee met name de VVD wel 
behoorlijk van haar voetstuk is 
gevallen? Het laatste geldt te meer, nu 
de belastingprogressie steiler wordt 
dan ooit tevoren. Juist die ontwikkeling 
wilde de VVD, in combinatie met het 
CDA, niet alleen tegengaan maar ook 
afzwakken. 

De belastingdruk neemt met 0,25% 
van het netto nationaal inkomen toe, 
wat zo'n 0,4% extra belastingdruk 
betekent. Dat houdt een sterk nivelle-
rend effect in, wat geldt voor een niet 
onaanzienlijke groep werknemers, die 
op die manier een zwaar offer moeten 
brengen. Wij achten dat offer onrede-
lijk zwaar. 

Het voorstel van de Regering zou 
kunnen worden verklaard als een 
compromis tussen haar en de vakbe-
weging. Is daarbij wel voldoende 
aandacht geschonken aan het alge-
meen belang? Komt langzamerhand 
het inkomen van modaal en 1,5 a 2 x 
modaal niet heel dicht in de buurt van 
de minima en is datte verantwoorden? 
Kan de Regering aangeven, hoe groot 
het inkomensoffer is dat de zogeheten 
middengroepen in bij voorbeeld de 
afgelopen vijfjaar hebben gebracht in 
vergelijking met bij voorbeeld ener-
zijds de minima en anderzijds 4 x 
modaal? Welke effecten heeft dit 
gehad op de koopkracht van deze 
middengroepen? 

Kan de Regering verder aangeven, 
hoe groot het verschil in netto 
besteedbaar inkomen nog is tussen 
het modale en het minimuminkomen? 
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Rechtvaardigt dit verschil de ver-
scheidenheid aan te leveren arbeids-
prestatie? Wordt er van lieverlede niet 
onevenredig veel aandacht besteed 
aan de positie van de minima, 
waardoor de middengroepen in de 
knel komen? Is de Regering niet bang 
dat voor de zoveelste keer deze 
groepen de tol betalen, omdat zij met 
deze samenleving niet 'on speaking 
terms' zijn? Op basis van welke 
overweging durft de Regering de 
zwaarste lasten op deze schouders te 
leggen? 

Nu de inkomens van modaal en 
twee maal modaal een forse veer 
dreigen te laten, verneem ik graag 
welke nadelige gevolgen dit kan 
hebben voor de ziekenfondspremie. 
Een grotere toeloop van minder 
draagkrachtigen naar het ziekenfonds 
zal verhoging van de ziekenfondspre-
mie naar mijn mening in de hand 
werken. 

Het kabinet heeft voor de minima, 
vooral voor wat wij de echte minima 
noemen, speciale beschermende 
maatregelen getroffen. Dank zij alle 
koppelingsmechanismen, die ove-
rigens een modaal kamerlid al snel elk 
richtingsgevoel doen verliezen, 
betekent dit dat ook de uitkeringen 
omhoog gaan en zelfs de min imum-
jeugdlonen met de hieraan gekoppelde 
uitkeringen voor jongeren. 

De Regering heeft het laatste niet 
gewild en denkt aan doorbreking van 
de staffeling. Wordt dit de eerste 
koppeling op afstand? Is dit ook voor 
de minimumuitkeringen niet wense-
lijk? Ondanks alle terecht geuite zorg 
over de gigantische werkloosheid 
komt steeds de klacht uit de samenle-
ving naar voren dat mensen met een 
uitkering geen lust hebben, voor 
enkele tientjes per week meer te gaan 
werken. 

Ik vermoed dan ook dat de opmer-
king van Minister-President Lubbers 
tijdens de debatten over de regerings-
verklaring dat werk belangrijker is dan 
inkomen, door velen niet wordt 
gedeeld. Overigens voeg ik hieraan 
toe, om misverstanden te voorkomen, 
dat ontkoppeling niet ertoe mag 
leiden dat de uitkeringsgerechtigden 
onder het bestaansminimum moeten 
leven. Wij denken hierbij uiteraard 
aan koppeling op afstand. 

Een aantal plannen wi l het kabinet 
verwezenlijken met ingang van het 
nieuwe jaar. Voor 1 april aanstaande 
staan nieuwe maatregelen op stapel, 
die ongetwijfeld nog aan de orde 
komen. Nu reeds betuigt mijn fractie 
instemming met het plan, de dubbele 

inkomens per huishouden extra te 
belasten. Dit is het immers, wanneer 
de Regering stelt dat een beroep op 
de tweeverdieners, zoals zij worden 
genoemd, zal worden gedaan. Ik acht 
het volstrekt juist dat twee inkomens 
per gezin zwaarder worden belast. 

Waarom wordt in dit verband 
echter niet gesproken over huishoudin-
gen? Deze term is ook in de belasting-
wetgeving niet onbekend. Op dit 
terrein doet zich namelijk het levens-
grote probleem voor dat tal van 
mensen die gezamenlijk een huishou-
ding voeren, niet gehuwd zijn. Het 
getuigt van een incorrecte behande-
ling, als de overheid hen die als 
echtpaar tweeverdieners zijn, meer 
laat betalen, maar hen die ongehuwd 
samenwonen niet. Dit maakt boven-
dien het sluiten van een wettig 
huwelijk financieel onaantrekkelijk. 
Heeft de overheid dit aspect in de 
voorbereidingen over het hoofd 
gezien? 

Geldt de aangekondigde belasting-
maatregel ook voor tal van andere 
vormen van huishouding? Ik denk 
hierbij aan twee verpleegsters die 
samen een huishouding hebben, en 
twee ongetrouwde zusters die beiden 
een baan hebben. Kan de Regering al 
iets vertellen over de uitvoeringsme-
thoden en de controleerbaarheid? Is 
zij bij de uitwerking van de plannen 
ertoe bereid, rekening te houden met 
de aspecten die ik naar voren heb 
gebracht? 

Verder vraag ik waarom de effecten 
van het niet meer opvoeren van de 
solidariteitsheffing niet zijn verwerkt 
in de twee opgezette basisprojecties. 
In hoeverre kan dit het beeld voor de 
groep van twee maal en eventueel 
drie maal modaal aanzienlijk verteke-
nen? 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft een aantal 
voorstellen gedaan om tot beperking 
van de uitgaven te komen. Sommige 
voorstelen zijn inmiddels al gewijzigd 
en mogelijk worden op dit moment 
nog veranderingen voorbereid. Men 
weet het in deze hectische dagen 
maar nooit! 

Het doel is in elk geval, ongeveer 
2,5 miljard gulden te bezuinigen door 
op tal van plaatsen in het stelsel van 
sociale zekerheid iets weg te snijden. 
Dit is een weinig gelukkige wijze van 
werken. Mijn fractie heeft er begrip 
voor dat het in de gegeven situatie 
nauwelijks anders kon gaan, maar ik 
onderstreep de noodzaak, op zo kort 
mogelijke termijn tot integrale 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid te komen. Ook hierbij moet 

een afweging worden gemaakt van 
datgene wat tot de verantwoordelijk-
heid van de overheid en datgene wat 
tot die van de burgers behoort. 

Er liggen zes wetsontwerpen voor 
ons die de Kamer als een cluster 
behandelt. Mijn fractie stelt het op 
prijs, als de Regering alsnog een 
bondig overzicht van de gedane 
voorstellen maakt, waardoor op een 
gemakkelijke wijze een totaalinzicht 
wordt gegeven van de financiële ins 
en outs. Kan de Regering dit alsnog 
per brief realiseren, voordat de Kamer 
in tweede termijn aan het woord 
komt? 

Het gehele pakket van maatregelen 
overziende, blijkt overduidelijk dat de 
WAO-gerechtigden in sommige 
gevallen een zwaar, zeg maar rustig: 
zeer zwaar offer moeten brengen. Dit 
leidt mij tot de vraag of voldoende 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende categorieën WAO'ers. 
Wi j vragen ons af of het niet billijk is, 
te differentiëren naar de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Kan daaraan iets worden gedaan? 
Immers, een volledig arbeidsonge-
schikte heeft geen enkel zicht op een 
terugkeer in het arbeidsproces, en is 
dus te vergelijken met een AOW-ge-
rechtigde. Wij vragen ons af of het op 
grond daarvan niet gerechtvaardigd 
is, deze categorie iets meer te ontzien 
dan andere WAO'ers die nog in staat 
zijn een aangepaste of gedeeltelijke 
werkkring te aanvaarden. Het gaat om 
een zeer wezenlijk probleem, waarbij 
onrechtvaardige ontwikkelingen 
dreigen op te treden, zodat wij op dit 
punt een duidelijke verklaring van de 
Regering verwachten over de gronden 
waarop deze maatregelen worden 
verdedigd. 

In dit verband verwijs ik naar de 
tabel in de nota naar aanleiding van 
het verslag bij wetsontwerp 17 677, 
waaruit blijkt dat sommige WAO'ers 
er 10% of meer op achteruit zouden 
gaan. Is die klap ineens niet te groot? 
Is een meer gefaseerde maatregel niet 
mogelijk? De gezinnen die van een 
hoge WAO-uitkering leven, moeten 
toch de ti jd hebben hun uitgavenpa-
troon op een onverwacht nieuwe 
situatie aan te passen? Die werkwijze 
wordt ook gevolgd bij diverse andere 
voorstellen. Valt er wat dit betreft 
voor de WAO'ers nog iets te doen? 

Uiteindelijk is het wetsontwerp tot 
verlaging van de kinderbijslagbedra-
gen per 1 juli 1982 geëindigd in de 
bevriezing van de bedragen voor 
derde en volgende kinderen per 1 
januari 1983. Mijn fractie acht dit, na 
al het gerommel hierover, een 
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verbetering ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp, waarin de 
gehele kinderbijslag werd bevroren. 
De koopkracht van de mensen die de 
zorg hebben voor hun kinderen wordt 
nu enigszins ontzien. 

Dat vindt de RPF een goede zaak. 
Wij zijn geen warme voorstander van 
het snoeien van de kinderbijslagbedra-
gen. Dat betekent uiteraard niet dat de 
kinderbijslag te allen tijde moet 
worden ontzien. Het denken aan en in 
verbanden, met name gezinsverban-
den, in plaats van individuen brengt 
ons tot de constatering dat uitkeringen 
waarvan meer personen moeten 
worden onderhouden het meest 
moeten worden ontzien. 

Zo constateren wi j met enige zorg 
dat kinderrijke gezinnen met lagere 
inkomens een niet onaanzienlijk offer 
moeten brengen. Is het te verwachten 
dat in de koopkrachtcorrectie voor de 
echte minima in 1983 rekening zal 
worden gehouden met dit offer? Kan 
de pijn van de beoogde besparing van 
f55 min. niet evenwichtiger worden 
verdeeld over alle kinderbijslagbedra-
gen? Kan de Staatssecretaris in 
globale zin aangeven wat dan het 
stijgingspercentage van de kinderbij-
slag per kind zou zijn? Wij zouden zo'n 
regeling prefereren boven de nu 
voorgestelde. 

De wijzigingen met betrekking tot 
de minimum-daglonen in WAO, WW 
en WWV die in wetsontwerp 17 647 
aan de orde komen, hebben bij mijn 
fractie instemming ontmoet. Het is 
niet voor het eerst dat wij hier pleiten 
voor een inkomensbeleid dat meer is 
afgestemd op huishoudens dan op 
individuen. Bovendien loopt deze 
wijziging niet vooruit op de integrale 
discussie over het stelsel van sociale 
zekerheid, omdat op het beginsel van 
loondervingsverzekering in wezen al 
inbreuk wordt gemaakt bij de invoering 
van een minimum-dagloon. 

Mijn fractie acht een minimum-dag-
loon niettemin gerechtvaardigd 
wanneer meer mensen daarvan 
afhankelijk zijn. De nu voorgestelde 
wijziging voorziet daarin. Dit voorstel 
zou voor ons ook aanvaardbaar zijn 
geweest wanneer definancieel-econo-
mische situatie rooskleuriger was. Ik 
hecht eraan, dit aan de orde te stellen 
omdat in deze ti jd budgettaire 
argumenten een principiële herover-
weging vaak overschaduwen. Herover-
wegingen zouden niet alleen moeten 
plaatsvinden wanneer het geld op is. 

In de kantlijn van de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp en in 
de nota naar aanleiding van het 

verslag wordt wel een niet-budgettair 
argument genoemd: de Regering 
constateert dat een ontwikkeling 
gaande is in de richting van een 
andere verdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid binnen gezinnen. 
Deze ontwikkeling wil zij, waar 
mogelijk, bevorderen zodat steeds 
minder een beroep behoeft te worden 
gedaan op de bescherming van de 
desbetreffende minimum-dagloonre-
geling. 

Graag horen wij van de indieners 
waarop de Regering deze zienswijze 
op de verdeling van de ontwikkeling 
van de betaalde en onbetaalde arbeid 
baseert. Deeltijdarbeid kan zich 
immers nog steeds niet in een grote 
populariteit verheugen. Het is boven-
dien de vraag of het tot de taak van de 
overheid moet worden gerekend, een 
dergelijke ontwikkeling te bevorderen. 
Welke argumenten pleiten daarvoor? 
Zal het bevorderen van deze ontwik-
keling niet ten koste gaan van de 
enkelverdieners met een volledige 
werkkring? 

Uit wat ik op bladzijde 18 van de 
memorie van toelichting lees, zou je 
kunnen opmaken dat de Regering met 
enig leedwezen constateert dat wij in 
Nederland nog niet zo ver zijn dat de 
partners in een gezin in gelijke mate 
betaald werk verrichten. Is het 
overigens niet zo, dat in ons land 
veruit de meeste gehuwde vrouwen 
geen betaald werk buitenshuis 
hebben? Wil de Regering dit door 
gericht beleid gaan veranderen? Zo ja, 
op grond waarvan wil zij dit doen en 
doet een dergelijk streven geen 
afbreuk aan het wett ig huwelijk, 
waarbij de vrouw uit eigen vrije wil 
haar levensbestemming vindt in de 
zorgfunctie? 

Ik stoot mij er overigens bij herhaling 
aan, dat dikwijls wat denigrerend 
wordt gesproken over het verrichten 
van onbetaald werk in het gezin. Wat 
is onbetaald? Ligt in de beloning van 
de kostwinner niet tegelijkertijd de 
beloning van zijn echtgenote? Het is 
een kwestie van verdeling van taken 
en verantwoordeli jkheid binnen een 
gezin. In een leger is de frontsoldaat 
toch even functioneel en waardevol 
als bij voorbeeld de fourier? 

Terugkerend naar de regeringsvoor-
stellen, wi l ik vragen of de Regering 
doordrongen is van de fiscale conse-
quenties van het vervangen van een 
volledige werkweek door twee halve 
werkweken. Deze vragen zijn in dit 
debat niet direct aan de orde, maar ze 
worden wel opgeroepen met de 
eerder genoemde motivering door de 
Regering. 

In het verslag hebben wi j enkele 
vragen gesteld over de uitvoerings-
en overgangsmaatregelen. Er valt 
naar ons oordeel niet aan te ontkomen 
dat de omvang van het aantal inkomens-
onderzoeken ten gevolge van deze 
wijziging toeneemt. In de nota naar 
aanleiding van het verslag wordt ook 
expliciet vermeld, dat de invoering 
een uitbreiding van de werkzaamhe-
den voor de uitvoeringsorganen van 
de WW en de WWV meebrengt. Op 
zichzelf heeft mijn fractie daar geen 
enkel probleem mee, maar zou het 
niet juister zijn om ook hiervan het 
budgettair effect mee te wegen? Of is 
de Regering van oordeel, dat het om 
zeer geringe bedragen gaat? 

Voorts hebben wij erop gewezen, 
dat deze regeling, althans tijdelijk, 
nadelig uitwerkt voor degenen die 
tijdens de WW-periode lager betaald 
werk aanvaarden. Wij zijn de Staats-
secretaris erkentelijk voor het feit dat 
hij wi l bezien of in de nadere regelen 
voor deze situaties een oplossing 
mogelijk is. Voor het aanvaarden van 
lager betaald werk behoren immers 
geen belemmeringen te bestaan. Ook 
de toezegging dat bij een werkloos-
heidsperiode die minder dan 15 
dagen is onderbroken, wordt gehan-
deld als ware de werkloosheid niet 
onderbroken, heeft ons met tevreden-
heid gestemd. 

Het vorige kabinet wilde de zoge-
naamde vereveningstoeslagen nog 
maximeren; dit kabinet wil ze geheel 
beëindigen. Die laatste ingreep is 
aanmerkelijk forser, te meer als wi j 
bedenken dat deze toeslagen al met 
ingang van 1 januari 1983 in hun 
geheel vervallen. Hoewel mijn fractie 
begrip heeft voor het argument dat 
een ongelijkheid in uitkeringsniveau 
tussen gerechtigden wier uitkering 
vóór respectievelijk na 1 januari 1980 
inging, niet juist is, zijn wi j minder 
gelukkig met de abruptheid van deze 
ingreep. 

Een verwijzing naar de slechte 
financieel-economische situatie is 
voor ons niet het einde van alle 
tegenspraak. De betreffende uitke-
ringsgerechtigde zal naar onze 
mening de ti jd moeten hebben om 
zijn uitgavenpatroon enigszins aan te 
passen aan een inkomensdaling van 
circa 4%. 

Is het op grond daarvan niet 
gerechtvaardigd, de afbouw van de 
toeslagen gefaseerd te doen verlopen, 
ongeacht het feit, dat het beoogde 
besparingsbedrag dan niet volledig 
zal worden gerealiseerd? De overheid 
moet naar recht en billijkheid handelen 
en niet vanuit haar sterke positie 
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burgers met zware lasten van een 
slecht financieel beleid uit het verleden 
confronteren. Dat element zit er nu 
wel in, ongeacht het feit dat de 
maatregel op zich juist is. Het is 
hierbij net als op de autoweg: je moet 
pompend remmen om ongelukken te 
voorkomen. 

Ook de nadere regeling van de 
samenloop van uitkeringen WAO en 
AAW met inkomsten uit arbeid, zoals 
in wetsontwerp 17 675 aan de orde 
wordt gesteld, zou men kunnen zien 
als het kortwieken van de wimpel op 
de vlag van de sociale zekerheid. Op 
zichzelf is het volstrekt redelijk dat de 
WAO'ers die arbeid verrichten in het 
kader van de wet Sociale Werkvoorzie-
ning en WAO'ers die werkzaam zijn in 
het vrije bedrijfs- of beroepsleven, op 
gelijke voet worden behandeld. 

Het feit dat de zogenaamde WSW-
lonen enkele jaren geleden op gelijke 
hoogte zijn gebracht met de buiten de 
WSW geldende lonen, rechtvaardigt 
deze gelijke behandeling. Los daarvan 
staat de vraag of een anti-cumulatie-
grens van circa 90% van het dagloon 
reëel is. Mijn fractie heeft de indruk 
dat dit het geval is. 

De argumenten in de memorie van 
toelichting bij dit wetsontwerp tonen 
op overtuigende wijze aan, dat 90% 
een grens is die het meest voor de 
hand ligt. Het tegenargument, dat 
verlaging van de grens niet motiveert 
om aanvullende werkzaamheden te 
verrichten, heeft ons niet overtuigd. In 
de praktijk blijkt er bij gehandicapten 
ruim voldoende belangstelling te 
bestaan voor het aanvaarden van een 
arbeidsplaats. 

De behoefte om aan het 
arbeidsproces deel te nemen en 
daarmee een zinvolle tijdsbesteding 
te hebben, blijkt overwegender dan 
de behoefte aan extra inkomen. Het 
enige vraagteken dat wij bij dit 
voorstel plaatsen, is daarom meer 
uitvoerings-technisch dan principieel 
van aard. 

In het advies van de Raad van State 
en in het verslag wordt aandacht 
besteed aan de verandering van 
artikel 34 van de AAW resp. artikel 45 
van de WAO. Hierin wordt het 
karakter van de inkomsten omschreven 
als 'al dan niet tijdelijk' in plaats van 
het tot nu toe gebruikte 'kennelijk 
tijdelijk'. Wij hebben de indruk dat 
daarvoor nog onvoldoende duidelijk-
heid bestaat. Wij blijven ons namelijk 
afvragen of dit geen consequenties 
heeft voor de uitvoering. Betekent dit 
niet dat de bedrijfsverenigingen voor 
elk wissewasje, ook als slechts twee 

dagen is gewerkt, aan de gemeen-
schappelijke medische dienst advies 
moeten vragen over herziening van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage? 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
geheel van voorstellen is ook het plan 
begrepen om de premie voor de 
werkloosheidsverzekering bij algeme-
ne maatregelen van bestuur ten laste 
te laten komen van de werknemers. 
Het is zeker geen plezierige maatregel, 
te meer omdat juist ook door deze 
beslissing de middengroepen weer 
het zwaarst worden getroffen. 

Mijn fractie kan niettemin alle 
begrip ervoor opbrengen dat niet 
wordt teruggekeerd naar de situatie 
tot juli 1981, waarin het Rijk de helft 
van de WW-premie betaalde en de 
werkgever en -nemer ieder een kwart. 
Die regeling zou het Rijk in 1983 zo'n 
2,5 mld. kosten, zo heeft de Minister 
ons voorgerekend. Dat kan Bruin niet 
trekken. Bovendien is in de stukken 
aangetoond, dat de rijksoverheid nog 
ruimschoots de helft van allewerkloos-
heidslasten voor haar rekening moet 
nemen, nu de werkloosheidsplaag zo 
structureel van aard blijft. 

Het kost de gemeenschap handen-
vol geld om de vele duizenden 
langdurig werklozen aan een uitkering 
te helpen. Cijfers over de periode 
1973-1982 liegen er niet om. De 
lasten voor het Rijk zijn uit hoofde van 
de WW, de WWV en de RWW-uitke-
ringen gestegen van 0,7 mld. in 1973 
tot 6,8 mld. in 1982. Dat is een 
vertienvoudiging! Dat geeft duidelijker 
dan wat ook aan hoe ernstig de 
situatie is. 

Met de nu voorgestelde plannen 
gaat de Regering echter nog een stap 
verder dan in de zomer van 1981 door 
nu de gehele WW-premie op het bord 
van de werknemer te schuiven. Dat 
wordt gedaan, doordat enerzijds de 
werkgever zwaarder wordt belast met 
hogere premies voor de volksverzeke-
ringen en anderzijds het bedrijfsleven 
juist lastenverlichting is toegezegd 
om de werkgelegenheid te bevorderen. 
Daarin kan en wil mijn fractie de 
Regering volgen, maar daarmee is de 
kous niet af. 

Opnieuw moet worden geconclu-
deerd dat alleen financiële problemen 
de Regering tot dit plan hebben 
gebracht. In feite wordt er ruimte 
gelaten voor de gedachte dat het in 
betere tijden best weer anders kan 
worden. Daaraan durven wij op het 
ogenblik nog niet te denken en 
daarom wordt gewezen op de aange-
kondigde wijziging in het stelsel van 
sociale zekerheid. In dat kader moet 
ook worden gedacht aan integratie 
van alle werkloosheidsvoorziening. 

Daarover zou het parlement reeds het 
volgende jaar kunnen discussiëren. 

Tot die tijd moet in elk geval de 
werknemer de last van de volledige 
werkloosheidspremie voor zijn 
rekening nemen. Nu valt op dit 
moment nog weinig concreets te 
zeggen over zo'n geïntegreerde 
regeling, laat staan over de verdeling 
van de premielast. Echter, is het in het 
kader van de eigen verantwoordelijk-
heid die een burger - en dus ook een 
werknemer - heeft, niet te verdedigen 
dat de werknemer de gehele werkloos-
heidspremie voor zijn of haar rekening 
dient te nemen? 

Wij dienen ons bovendien te 
realiseren dat werkgevers en overheid 
in niet onbelangrijke mate bijdragen 
in de premies voor tal van andere 
volks- en werknemersverzekeringen; 
dat alles via het omslagsysteem of, 
anders gezegd, op basis van de 
solidariteitsgedachte. Nu in het 
bijzonder voor de laagste inkomens 
extra voorzieningen zijn getroffen, 
waarbij ook de verhoogde premielast 
weer op redelijke wijze wordt gecom-
penseerd, acht mijn fractie dit onder-
deel van de regeringsplannen volledig 
aanvaardbaar. 

Er resten nog enkele vragen. De 
Regering heeft niet de maximaal 
noodzakelijk geachte premieverhoging 
van 4,85% willen doorvoeren maar is 
op 4,3% blijven staan, waarbij een 
tekort van 500 min. bij het Algemeen 
Werkloosheidsfonds is aanvaard. Ik 
ben niet in staat daarvan alle conse-
quenties te overzien. Welke gevolgen 
heeft deze beslissing voor de praktijk 
van het functioneren van het fonds? 
Nu de premie toch zo aanzienlijk 
omhoog moest, was het dan niet 
raadzaam geweest maar meteen door 
te bijten en de volle premie van de 
werknemer te heffen? 

Kom je over de kop, dan kom je 
meestal ook wel over de staart. 

Een tweede vraag betreft de 
mogelijkheid, de premie te verlagen 
wanneer er minder beroep wordt 
gedaan op de werkloosheidsuitkering. 
Is bij benadering te zeggen met welk 
percentage de WW-premie kan dalen 
als het aantal werklozen met bij 
voorbeeld 100.000 afneemt? 

Mijnheer de Voorzitter! Steeds 
minder werkende mensen moeten de 
lasten dragen voor hen die werkloos 
worden en het eerste half jaar aange-
wezen zijn op een uitkering uit het 
werkloosheidsfonds. Is het redelijk en 
mogelijk dat instanties die werklozen 
met behoud van een uitkering aan 
werk kunnen helpen een bijdrage 
storten in de sociale fondsen, waar-
door mogelijk de premieheffing wat 
lager kan uitvallen? 
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Leerling 

Mijn fractie heeft niet goed begrepen 
waarom de Emancipatieraad zich 
zorgen maakt over een ongelijke 
behandeling van gehuwde vrouwen 
als het gaat om de verhoging van de 
WW-premie. Ook de gehuwde 
werkende vrouw ontvangt toch bij 
eventueel verlies van een baan 
gedurende een halfjaar een uitkering 
uit het werkloosheidsfonds, zij het dat 
die uitkering wellicht wat lager uitvalt 
dan voor kostwinners? Dit geldt 
echter toch ook voor de ongehuwde 
werkende man of vrouw? 

Mijnheer de Voorzitter! De Regering 
is teruggekomen op het aanvankelijk 
voornemen het min imumloon en de 
daaraan gekoppelde sociale uitkerin-
gen te bevriezen. Dat die plannen er 
aanvankelijk waren maakt duidelijk 
hoe zorgwekkend de financiële 
situatie van het Rijk is. Als zelfs de 
laagstbetaalden niets meer kan 
worden geboden, moet de nood toch 
wel hoog gestegen zijn. Een dergelijke 
maatregel is slechts te scharen onder 
de categorie 'bittere noodzaak'. 

Inmiddels zijn de zaken bijgesteld. 
Een extra belastingheffing bij de 
hogere inkomens moet daarvoor het 
benodigde geld opbrengen. De 
maatregel verdient stellig geen 
schoonheidsprijs, maar gelet op het 
doel dat wordt gediend wel waarde-
ring. De pil voor de laagstbetaalden 
wordt in elk geval iets verguld. 

Gelet op alle koppelingsmechanis-
men zou mijn fractie de aandacht 
wil len vragen voor het min imum-
jeugdloon, dat door een koppeling 
aan de minimumlonen die voor 
ouderen gelden is opgehangen. Is er 
een mogelijkheid dat op zo kort 
mogelijke termijn deze jeugdlonen 
wat meer en de reguliere minimumlo-
nen respectievelijk de sociale uitkerin-
gen wat minder te laten inleveren? 

Dat lijkt mij beslist niet onredelijk. 
Met het oog op de kans tot toetreding 
tot het arbeidsproces is dit ook in het 
belang van de jongeren zelf. Ziet de 
Regering brood in een dergelijke 
aanpak, te meer nu in de brief van 9 
december al wordt aangekondigd, dat 
de zo geheten staffeling binnenkort 
zal worden doorbroken? 

Mijnheer de Voorzitter! Nog een 
enkel woord naar aanleiding van het 
verslag van het mondeling overleg 
inzake de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector. Het 
voornemen van de Regering, de 
werknemers bij omroep, uitvoerings-
organen sociale verzekeringen, het 
GAK, de GMD en de ziekenfondsen 
aan te wijzen als nieuwe zogenaamde 

trendvolgers, heeft bij mijn fractie op 
zijn minst vragen opgeroepen. 

Over de aangekondigde maatregel 
is nogal wat onrust ontstaan. Dat is 
gisteravond ook weer gebleken bij de 
omroep. Ik behoef dit allemaal niet 
breed uit te meten. Wij zien voors-
hands niet in dat de Minister een 
dergelijke maatregel met overtuiging 
kan verdedigen. Althans de tot nu toe 
aangevoerde argumenten zijn voor 
mijn fractie niet sterk genoeg om voor 
een dergelijke aanpak het groene licht 
te geven. 

Eerlijk gezegd kunnen wi j ons de 
onrust bij de betreffende werknemers 
voorstellen, omdat zij als trendvolgers 
worden aangewezen nu de trend een 
dalende lijn vertoont. Kan de Minister 
nieuwe argumenten aandragen die 
ons overtuigen waarom deze ingreep 
noodzakelijk is, terwij l de toegezegde 
principiële discussie op dit punt in de 
Kamer niet heeft plaatsgevonden. Nu 
in deze dagen zoveel instemming 
wordt getoond met het akkoord in de 
Stichting van de Arbeid is het toch 
een minder gewenste zaak dat vrije 
c.a.o.-onderhandelingsbevoegdheden 
aan bepaalde bedrijfstakken wordt 
ontnomen. Met veel belangstelling 
wacht ik de reactie van de Minister af. 

Mijnheer de Voorzitter! Conclude-
rend aan het eind van dit lange 
betoog, stel ik dat de fractie van de 
RPF begrip heeft voor de bijzonder 
moeilijke positie waarin dit kabinet op 
de drempel van het nieuwe jaar 
verkeert. In grote lijnen wi l mijn 
fractie de voorgestelde plannen van 
de Regering steunen maar niet anders 
dan dat wij ons realiseren dat er geen 
redelijk alternatief is. 

Ik hoop dat dit kabinet ons in 1983 
een dergelijke wedstri jd vol paniek-
voetbal wil besparen en ons op korte 
termijn een meerjarenplan zal voorleg-
gen. Hopelijk heeft dit kabinet dan een 
begin gemaakt met een bezinning op 
de eigen taak en verantwoordeli jkheid 
om vanuit die gedachte te komen tot 
sanering van de overheidstaken en 
daarmee het terugdringen van de 
collectieve uitgaven. Daarop zitten wi j 
te wachten en daarop moet de burger 
worden voorbereid. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 12.55 uur 
tot 13.30 uur geschorst. 

De Voorzitter: Geen van beide 
Kamers der Staten-Generaal heeft 
uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd 
van de internationale overeenkonv 
sten, gedrukt onder de nummers 
17 663 en 17 664, die op 12 november 
1982 aan de Kamer zijn overgelegd. 

Ik stel voor, deze stukken voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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 Weijers, die het heeft ge-
vraagd. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verzoek u, namens de 
vaste Commissie voor Ambtenarenza-
ken het zo te leiden, dat het wets-
ontwerp dat ertoe strekt om de 
vakantietoeslagrechten voor ambte-
naren op 1 januari a.s. bevroren te 
houden, nog volgende week wordt 
afgewerkt. Ik voorzie niet dat dit een 
al te groot beslag op de t i jd zal 
leggen. Ik heb zelfs de indruk dat met 
uiterst beperkt ti jdgebruik, well icht 
met een 'nul-ti jdgebruik' zou kunnen 
worden volstaan. 

De Voorzitter: Als het laatste, 'nul-t i jd-
gebruik', inderdaad het geval blijkt te 
zijn, zal ik morgen een voorstel doen. 
Als dit niet het geval blijkt te zijn 
- wellicht kan vanmiddag worden 
nagegaan of dit al dan niet het geval 
is - zal ik het voorstel morgen waar-
schijnlijk niet doen, in de verwachting 
dat er morgen ook voorstellen komen 
en suggesties worden gedaan om nog 
drie fiscale en vier sociale wetsontwer-
pen te behandelen. Er is geen sprake 
van dat hiervoor aanstaande dinsdag 
en woensdag ruimte is. Zoals ik het 
nu kan overzien - ik zal mi j natuurli jk 
morgenochtend nog zeer nauwkeurig 
op de hoogte stel len-zal ikwaarschijn-
lijk geen voorstellen doen. Mocht de 
Kamer niettemin besluiten de agenda 
van volgende week uit te breiden, dan 
zal ik voorstellen om ook op donderdag 
23 december te vergaderen. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg u toe dat ik zal 
peilen, hoe het verwachte ti jdgebruik 
is. Ik zal er mijn best voor doen, dat 
dit zo kort mogelijk is. Ik moet echter 
morgen wel persisteren bij mijn 
voorstel om dit onderdeel af te 
werken. 

De Voorzitter: Ik wacht het af. Ik heb 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt 
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Voorzitter 

om te zeggen dat ik voorzie, dat 
behalve de heer Weijers ook mevrouw 
Kraaijeveld-Wouters en de heer 
Joekes of de heer Van Dijk het woord 
zullen voeren. Het lijkt mij niet juist 
dat de Voorzitter bepaalt dat bij 
voorbeeld het wetsontwerp van de 
Minister van Binnenlandse Zaken wel 
moet worden behandeld en dat de 
andere wetsontwerpen niet kunnen 
worden behandeld. Er moet een keuze 
gemaakt worden. Of de Kamer besluit 
om alle drie groepen wetsontwerpen 
te agenderen, öf de Kamer besluit 
ertoe dat dit niet gebeurt. Als het 
eerste het geval is, als dus de Kamer 
erbij persisteert, alle wetsontwerpen 
nog te behandelen, voorspel ik nu 
reeds dat ik zal voorstellen donderdag 
23 december te vergaderen. Dat weet 
de Kamer nu. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik hoor het, zij het niet met 
vreugde! 

De Voorzitter: De Kamer heeft nog 
niet besloten! 

Ik geef het woord aan de heer Veld-
hoen, die het heeft gevraagd. 

De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wij hebben vernomen 
dat het kabinet afgelopen dinsdag een 
principebesluit heeft genomen over 
de olie- en gaspijpleiding van het blok 
F-3 in de Noordzee. Men heeft 
gekozen voor tracé 2. De genomen 
beslissing roep bij ons de nodige 
vragen op. Het zogenaamde Warffum-
tracé heeft een groot aantal nadelen. 
Dit betekent voor de Waddenzee, met 
name voor het hoge gedeelte, een 
forse ingreep. Namens mijn fractie, 
met name namens mijn fractiegenote 
mevrouw De Boois, verzoek ik de 
Kamer de Regering te mogen te 
interpelleren en deze interpellatie 
volgende weekte mogen houden. 

De Voorzitter: Dit vergroot de 
moeilijkheden nog. Ik zal morgen 
eventueel geen voorstel doen! 

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 
W.W. en de W.W.V.) (17647); 

Wijziging van de wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (beëindiging 
vereveningstoeslagen) (17674); 

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

Wijziging van de wet van 4 juni 
1981, Stb. 350 (vaststelling en 
verdeling van de premie voor de 
werkloosheidsverzekering) (17676); 

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 (17677); 

de verslagen van mondeling 
overleg over het Besluit landelijke 
normering Bijstandswet (17 600-XVI, 
nr. 15 en 17600-XV, nr. 15); 

het verslag van mondeling overleg 
over de Tijdelijke wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector (17636, nr. 
2), 

en van: 
de motie-Linschoten en De Korte 

over gelijke berechtiging van gehuw-
den en ongehuwd samenwonenden 
bij nadere sociale-verzekeringswetge-
ving (17 647, nr. 9); 

de motie-Willems over de financiële 
situatie van één-oudergezinnen 
(17 600-XV, nr. 16); 

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

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

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

de motie-Buurmeijer c.s. over de 
vrijlatingsfaciliteit voor één-ouderge-
zinnen (17600-XV, nr. 18); 

de motie-Buurmeijer en Nypels 
over uitbreiding van de werkingssfeer 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (17 636, nr. 3). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Na de afrondende 
besprekingen over de wettelijke 
voorziening die de Regering bereid 
was te treffen op verzoek van de 
Stichting van de Arbeid ten einde 
besprekingen op c.a.o.-niveau over 
een mogelijk andere toepassing van 
reeds op 1 januari 1983 ingaande 
loonaanspraken in de komende ti jd 
mogelijk te maken, heeft niet alleen 
aanvaarding van het daartoe strekken-
de wetsontwerp Voorzieningen ter 
bevordering van nader overleg in 
bedrijfstakken en ondernemingen 
over aspecten van een werkgelegen-
heidsbeleid gisteren haar beslag 
gekregen, maar in een gesprek op 4 
december jongstleden zijn ook 
voorstellen van het kabinet uitgekris-
talliseerd die in een belangrijker mate 
dan tot nu toe het geval was een 
bijdrage moeten leveren aan een 
evenwichtiger lastenverdeling. 

Deze meest recente voorstellen van 
het kabinet zijn onmisbaar om te 
komen tot een juist en billijk verstaan 
van het pakket bezuinigings- c.q. 
bevriezingsmaatregelen dat thans aan 
de orde is. Evenals het kabinet is mijn 
fractie ten volle doordrongen van de 
ernst van de slechte financieel-econo-
mische situatie. Deze dwingt tot een 
aantal vergaande stappen, vooral om 
een verder oplopen van het financie-
ringstekort te voorkomen. Tevens 
wordt getracht, versterking van de 
concurrentiepositie van het bedrijfsle-
ven te bewerkstelligen ten einde de 
werkgelegenheid te bevorderen. Voor 
de verdeling van de arbeid en ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
wordt geprobeerd ruimere kaders te 
scheppen. 

Dat daarbij zoveel als in ons 
vermogen ligt de verdelende recht-
vaardigheid dient te worden betracht, 
kan alleen maar worden onderschre-
ven. Hoewel een evenwichtige 
verdeling van de offers van grote 
sociaal-psychologische betekenis is 
en sommige groepen uitkeringsge-
rechtigden er inderdaad fors op 
achteruitgaan, mag ook niet uit het 
oog worden verloren als wi j het 
hebben over inkomensherverdeling, 
dat tussen 1973 en 1982 de koopkracht 
van de minima steeg met 13,5%, 
terwij l in dezelfde periode twee keer 
modaal 10% inleverde en vier keer 
modaal 14%. Dat zijn dus nogal grote 
verschillen. 

Eenmaal aangekomen op het 
niveau van verworven rechten en met 

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-
lingin 1983 (17 666, nr. 4); 

de wetsontwerpen: 
Nadere wijziging van de Algemene 

Kinderbijslagwet (gedeeltelijk 
achterwege laten van de herziening 
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Van der Vlies 

het oog op de toekomst dienen wi j 
inderdaad voorzichtig te opereren en 
geen grote onevenredige inkomensof-
fers van bepaalde groepen van de 
bevolking te eisen. Grosso modo zal 
dat onze opstelling zijn, als wi j het 
straks gaan hebben over de brief over 
het sociaal-economische en financiële 
beleid voor 1983 en de afzonderlijke 
wetsvoorstellen. 

Wel wil ik er in zijn algemeenheid 
en ten principale nog aan toevoegen 
dat vanuit onze levensbeschouwelijke 
optiek een benadering die zich 
beroept op de algemene zeggings-
kracht van het Woord van God, 
rechten en plichten in onderlinge 
wisselwerking dienen te worden 
bezien. Voor alles komt de beleving 
van de diepe afhankelijkheid van de 
Schepper van hemel en aarde, ook als 
het uiteindelijk gaat om ons dagelijks 
brood. Hij wil er als onze Onderhouder 
om gebeden en vervolgens voor 
gedankt worden. Als echte minima 
mogen wij niet met minder toe op dit 
punt. 

Het inkomensbeeld dat ons in de 
brief de dato 9 december jongstleden 
over het sociaal-economische en 
financiële beleid 1983 wordt gepresen-
teerd, is voor mijn fractie bepaald nog 
niet in alle opzichten bevredigend. De 
nominale aanpassing van het mini-
mumloon en de sociale uitkeringen 
per 1 januari met 1 % , geen bevriezing 
van de kinderbijslag voor 1983 voor 
de eerste twee kinderen, bijstelling 
van de schijven en tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting, zodanig 
dat van vier keer modaal hierdoor een 
koopkrachtoffer van 1,5% wordt 
gevraagd en de voorziening voor de 
echte minima waardoor een additio-
neel koopkrachteffect van ongeveer 
3% ten gunste van deze groep 
optreedt, komen op het eerste gezicht 
als even zovele compromissen vrij 
redelijk over. 

Wat zijn echter de effecten van deze 
compromissen op direct boven de 
minima liggende loonschalen, op de 
rendementspositie en op de werkgele-
genheidsituatie in de ondernemingen? 
Hoewel beseft wordt dat voor verdere 
daarin vervatte voorstellen nog eens 
specifieke wetswijzigingen en regelin-
gen aan de Kamer zullen worden 
voorgelegd, mede in relatie tot de 
feitelijke ontwikkelingen aan het loon-
en ca.o.-front, waarover de Regering 
in het voorjaar zal rapporteren, wi l 
mijn fractie vaststellen dat het 
preferente model - basisprojectie 2 
plus bijstelling - weliswaar op de 
minima 3% kort, exclusief de maatre-

gel voor de echte minima, waardoor 
het uiteindelijke resultaat voor hen 
positief zal uitvallen. 

Op viermaal modaal zal 4 % worden 
gekort maar op het tussenliggende 
traject, twee- en driemaal modaal, zal 
5 a 6% worden gekort. Wettigt deze 
uitkomst opnieuw de conclusie dat de 
middengroepen verhoudingsgewijs 
zwaar worden gepakt? Mijn fractie is 
hier bang voor en wijst dit af. De 
middengroepen hebben de laatste 
jaren al zoveel klappen gekregen. Te 
denken valt aan het feit dat zij bij 
voorbeeld ook in de sfeer van de 
inkomensafhankelijke overdrachten 
en subsidies welhaast bot vangen. 
Graag hoor ik het oordeel van de 
Minister hierop. 

Bovendien komen hier overheen 
binnenkort waarschijnlijk ook nog de 
effecten die ontstaan uit onttrekking 
van de rijksbijdragen aan de sociale 
fondsen AOW en AKW. Welk plaatje 
levert dit weer op? 

Ook het voorgestelde dekkingsplan 
roept enkele belangrijke vragen op 
welke bevredigend zullen moeten 
worden beantwoord, wi l mijn fractie 
akkoord gaan. Door bijstelling van 
belastingmaatregelen moet een 
uitgavevergroting van f600 min . 
worden gefinancierd. Deze belasting-
maatregelen treffen vooral de hogere 
inkomenscategorieën en veroorzaken 
een lastendrukstijging van 0,25% van 
het netto nationaal inkomen. Staat dit 
voornemen niet loodrecht op de 
uitspraak in het regeerakkoord, 
respectievelijk de regeringsverklaring, 
dat geen verhoging van de collectieve 
lastendruk zal worden bewerkstelligd? 
Hoe kan dit met elkaar worden 
gerijmd? 

Langzamerhand wordt algemeen 
onderkend dat de jaarlijks in discussie 
zijnde koopkrachtplaatjes van mini-
mum tot vier maal modaal niet in 
overeenstemming zijn met de realiteit 
van de inkomensverhoudingen en 
daarom in feite ongeschikt zijn voor 
het voeren van een inkomensbeleid. 
Onder andere het NCW heeft recent 
de argumenten hiervoor nog eens 
opgesomd. De Minister zal deze 
ongetwijfeld kennen. Ik ben er 
benieuwd naar van welk commentaar 
hij deze zal weten te voorzien. 

Het doordenken over deze argumen-
ten brengt mijn fractie bij voorbeeld 
tot de vraag hoe het voorgestelde 
pakket maatregelen zal uitwerken op 
de relatief grote gezinnen. Graag zou 
ik hierover iets vernemen. Ik w i l 
hierbij betrokken zien de bevriezing 
van de kinderbijslag voor het derde, 
vierde en volgende kinderen. Kan de 
Minister hierover indicaties geven? 

Hij geeft zelf toe dat optische verteke-
ning kan ontstaan bij hantering van het 
gestandaardiseerde model. 

Voor de financiering van de voorzie-
ning voor de echte minima, zal het 
kabinet een beroep doen op de groep 
zogenaamde tweeverdieners. De 
uitkering die wordt overwogen, leidt 
evenwel tot een verschil in behandeling 
tussen gehuwde en niet-gehuwde 
tweeverdieners boven 35 jaar, ten 
nadele van de gehuwden. Dit is een 
contstatering waarmee mijn fractie 
grote moeite heeft. De overheid moet 
oppassen geen premie te zetten op 
niet-gehuwd samenwonen. Zij mag dit 
direct of indirect ook niet doen op de 
echtscheiding. 

Waarom zouden twee samenwonen-
den, die door het karakter van hun 
relatie fiscaal als alleenstaand worden 
aangemerkt, als leefeenheid lichter 
mogen, dan wel kunnen worden 
aangeslagen dan twee gehuwden hun 
gezinsverband zien belast? Uit 
draagkrachtoverwegingen vindt mijn 
fractie inderdaad dat de situaties, 
waarin twee inkomens worden 
verworven, de belastingwetgever 
mogen interesseren. Aanpakken van 
deze situatie, mits natuurlijk op 
zichzelf zorgvuldig en evenwichtig 
uitgevoerd, spreekt meer aan dan 
voetwijzigingen in de tabellen. De 
weg terug naar de toerekening van de 
inkomens aan het gezinshoofd en de 
belasting per huishouden is de juiste 
weg. 

Ik kom op de diverse sociale wetten. 
Allereerst wi l ik iets zeggen over de 
Nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet. Mijn fractie kan met 
de tweede nota van wijziging, die ten 
doel heeft de bevriezing van alle 
kinderbijslagbedragen per 1 januari 
1983 slechts voor derde en volgende 
kinderen te laten gelden, akkoord 
gaan. Hierdoor wordt niet alleen een 
bijdrage geleverd in de bijstelling van 
het inkomensbeeld voor 1983, maar 
hierdoor wordt ook bereikt dat voor 
gezinnen met jonge kinderen de 
negatieve effecten van de op 1 januari 
1983 in te voeren leeftijdsafhankelijk-
heid in de kinderbijslag, waartoe wi j 
onlangs hebben besloten, worden 
gemitigeerd. 

Moet uit de onderhavige bijstelling 
worden begrepen dat de beperking 
van de aanpassing per 1 juli 1983 
slechts 10 miljoen zal bedragen? Hoe 
moet in deze situatie de opmerking 
worden getaxeerd, die ik vind in stuk 
17467 nr. 9, dat de door het kabinet 
samengestelde ombuigingstaakstel-
ling door de voorgenomen bevriezin-
gen per 1 januari 1983 niet ten volle 
kunnen worden gerealiseerd, zodat 
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aan een beperking van de aanpassing 
per 1 juli 1983 dan ook niet kan 
worden ontkomen? 

Met de bevriezing van de kinderbij-
slagbedragen voor derde en volgende 
kinderen wordt in 1983 een ombuiging 
gerealiseerd van in totaal 55 miljoen. 
De bevriezing per 1 januari 1983 heeft 
hierin een aandeel van 45 miljoen. 
Met andere woorden, de beperking 
van de aanpassing per 1 juli a.s. zal 
slechts 10 miljoen behoeven te 
bedragen. 

Of ligt het in de bedoeling dit 
bedrag wat hoger op te trekken? 
Wanneer kan een apart daartoe 
ingediend wetsontwerp tegemoet 
worden gezien? Wanneer kunnen de 
belastingmaatregelen ter dekking van 
de gederfde 150 miljoen via een 
rijksbijdrage aan het algemeen 
kinderbijslagfonds worden verwacht? 

Ik kom op het wetsontwerp tot 
afschaffing van de minimumdagloon-
bepalingen in WAO en herziening in 
WW en WWV. Zoals reeds kenbaar 
gemaakt tijdens de schriftelijke 
voorbereiding, kan mijn fractie de 
wenselijkheid onderschrijven om de 
werkingssfeer van de onderscheiden 
minimumuitkeringen gelijk te trekken. 
De maatregel, vervat in het onderha-
vige wetsontwerp, heeft tot gevolg 
dat in de structurele situatie voor naar 
raming 65.000 a 70.000 uitkeringsge-
rechtigden in de WAO, WW en WWV 
de minimumdagloonbescherming 
niet meer zal gelden, hetzij omdat de 
gerechtigde ongehuwd is en geen 
kind jonger dan 18 jaar heeft, dat tot 
zijn huishouden behoort, hetzij omdat 
het inkomen van de gehuwde werkne-
mer vermeerderd met dat van zijn 
echtgenoot of echtgenote het bedrag 
van het minimumdagloon overtreft. 

Ten aanzien van de WAO zijn in 
deze cijfers zowel kostwinners als 
niet-kostwinners begrepen. Opge-
merkt wordt dat een onderverdeling 
van deze categorie niet nader is aan te 
geven. Ligt dat aan de situatie van 
nu? Zal dat na inwerkingtreding van 
de onderhavige nadere wijziging wel 
mogelijk zijn of zal dat onmogelijk 
blijven? Zo ja, waarom dan wel? 

De gevolgen van de nieuwe bepa-
lingen voor de financiële positie van 
gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden vormen een aangelegen 
principieel punt voor mijn fractie. Kan 
nu echt op geen enkele wijze worden 
voorkomen dat in bepaalde gevallen 
een financiële bevoordeling plaats-
vindt van het ongehuwd samenwonen 
boven het gehuwd samenwonen? 

Mijn fractie zou niet wil len tornen 
aan de bestaande situatie waarbij 
uitsluitend wordt uitgegaan van het 
huwelijk als samenlevingsvorm. 
Integendeel. Mijn fractie zou wel het 
pleit wil len voeren of niet nagegaan 
kan worden of sommige regelingen 
die gunstiger uitwerken voor onge-
huwd samenwonenden niet in 
positieve zin zouden kunnen worden 
omgebogen in de richting van 
gehuwd samenwonenden. Welke 
regelingen werken echter gunstiger 
uit voor gehuwden en welke regelin-
gen voor ongehuwd samenwonen-
den? Hoe is de positie van de alleen-
staanden daarbij? 

In dit verband rijst tevens de vraag 
in hoeverre hard kan worden gemaakt, 
dat bij het vaststellen van de criteria is 
uitgegaan van objectieve gegevens 
toegespitst op de doelstelling om 
misbruik casu quo oneigenlijk gebruik 
tegen te gaan. In tegenstelling tot de 
klaarblijkelijke wens van onder andere 
het CDA en de VVD, beoordeel ik 
het voornemen van dit kabinet om in 
structurele maatregelen niet u i t te 
gaan van andere samenlevingsvormen 
dan het huwelijk, positief. Mag dit ook 
een structurele maatregel worden 
genoemd ten aanzien van de op 
handen zijnde herziening van het 
stelsel van de sociale zekerheid? 

Op de gevolgen van de onderhavige 
wijziging van een aantal wetten voor 
de deeltijdarbeid, ga ik ter wil le van 
de ti jd nu niet in. Wij komen daarop 
naar ik heb begrepen in het voorjaar 
terug. Ik wil in dit verband wel een 
vraag stellen. Op welke wijze zal 
alsnog worden bezien of in het kader 
van de AAW een regeling kan worden 
getroffen waarbij voor bepaalde 
groepen van de desbetreffende 
bepalingen kan worden afgeweken? Ik 
trof deze opmerking ergens aan. 

De positie van de 57'/2-jarigen die 
vanwege hun leeftijd tot hun 65ste 
jaar recht hebben op een WWV-uitke-
ring, is nauwelijks uit de verf 
gekomen. Kan de bewindsman nog 
eens duidelijk op een rijtje zetten wat 
de door hem voorgestane maatregelen 
precies zullen inhouden voor deze 
groep? 

Alhoewel ook mijn fractie van 
oordeel is dat een eventuele versoe-
peling bekeken dient te worden in het 
licht van de budgettaire consequenties, 
kan zij zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat hier wel een hele zware wissel 
wordt getrokken op verwachtingen 
die bij betrokkenen op het moment 
waarop zij ontslag namen met 
betrekking tot de hoogte van hun 
uitkering zijn gewekt. Kan in het licht 

van het offer dat zij reeds eerder 
hebben moeten brengen nog eens 
nader worden ingegaan op hun 
gunstiger positie ten opzichte van de 
andere werkloze werknemers? 

Op onze vraag welke overwegingen 
van praktische betekenis hebben 
meegespeeld, wordt geantwoord dat 
meer personen dan voorheen slechts 
met één wettelijke regeling te maken 
zullen krijgen, aangezien door het 
vervallen van het min imumdagloon in 
de WAO velen uitsluitend in aanmer-
king zullen komen voor een AAW-uit-
kering. Ik kan op deze gevolgtrekking 
alleen maar ja zeggen. Kan echter ook 
nader worden toegelicht in hoeverre 
inkomensonderzoeken in het kader 
van de AAW daardoor meer reële 
betekenis zullen krijgen? 

Alsnog wi l ik de bewindsman 
verzoeken om voor een aantal 
inkomensniveaus de koopkrachtdaling 
aan te geven die kan optreden bij 
werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid. Afgezien van de tegenwerping, 
dat de omvang van de koopkrachtda-
ling voor nieuw toe te kennen uitke-
ringen niet eenduidig is vast te 
stellen, aangezien deze mede afhanke-
lijk is van het moment waarop de 
periode van arbeidsongeschiktheid of 
werkloosheid aanvangt, kan hiervoor, 
dunkt mij , toch een indicatie worden 
gegeven, zelfs wanneer wordt 
opgemerkt dat naarmate dit t i jdstip 
verder in het jaar ligt, het koopkracht-
effect, gemeten als de mutatie voor 
1983 ten opzichte van 1982, geringer 
zal zijn? 

Mijn fractie is het met de bewinds-
man eens dat met betrekking tot de 
minimumdagloonbepalingen in de 
WAO, de AAW reeds in een basisuit-
kering op het niveau van het sociale 
minimum voorziet zodat de WAO-uit-
kering alleen een aanvullend karakter 
behoeft te hebben. 

Evenzo kunnen wi j de mening van 
de bewindsman onderschrijven ten 
aanzien van de minimumdagloonbe-
palingen in de WW, namelijk dat de 
toepassing daarvan mede afhankelijk 
dient te zijn van de relatieve behoeften 
van de individuele uitkeringsgerechtig-
de met als consequentie dat het 
minimumdagloon alleen dient te 
gelden voor de uitkeringsgerechtigde 
die gezinslasten heeft. 

Ik kom bij het wetsontwerp, betref-
fende beëindiging van de vereve-
ningstoeslagen. Dat een tijdelijk 
ontzien van oude gevallen veelal een 
eis van rechtvaardigheid is in verband 
met bestaande inkomensverwachtin-
gen en het ti jd vragende proces van 
aanpassing van het bestedingspa-
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t roon, doch een permanent ontzien 
daarvan door de bewindsman als 
principieel onjuist wordt beoordeeld, 
moge in grove trekken niet als een 
onbill i jkheid worden aangemerkt. 

Het blijft evenwel de vraag of het 
doen van een andere keuze dan al te 
abrupt, zoals nu wordt voorgesteld, 
mag geschieden. Kan aan de zinsnede 
in de memorie van toelichting dat de 
ongelijkheid tussen oude en nieuwe 
gevallen van toenemend belang is 
naar de mate waarin de nieuwe 
gevallen een relatief groter aandeel 
van het bestand gaan uitmaken ook 
niet de interpretatie worden gekop-
peld, dat het criterium voor het wel of 
niet recht hebben op een verevenings-
toeslag - dit betreft het wel of niet 
reeds vóór 1 januari 1980 recht 
hebben gehad op een uitkering - aan 
overtuigingskracht verliest naarmate 
dat tijdstip verder in het verleden 
komt te liggen en het aantal oude 
gevallen relatief afneemt? Met andere 
woorden, kan het aantal oude gevallen 
juist daardoor met des te meer recht 
op zijn strepen gaan staan? 

Met betrekking tot een gefaseerde 
afbouw van de vereveningstoeslagen 
worden de budgettaire consequenties 
hoog geschat. Om die reden, zo wordt 
ons meegedeeld, kan er geen sprake 
van zijn. Wel zou administratief-tech-
nisch een afbouw in twee fasen, bij 
voorbeeld per 1 januari en 1 juli 1983, 
mogelijk zijn. Dan zou echter een 
bedrag aan besparingen van ongeveer 
f60 min. niet kunnen worden gereali-
seerd. 

De Regering acht dit in de gegeven 
omstandigheden ongewenst. Kan dit 
echter nog eens nader uit de doeken 
worden gedaan in het licht van de 
overige voorstellen die zij inmiddels 
heeft gedaan om tot een meer 
aanvaardbare lastenverdeling te 
komen? 

Wanneer kunnen de gegevens 
worden verstrekt, waaruit zou blijken 
hoeveel iemand jaarlijks aan koop-
kracht verliest, die een inkomen van 
anderhalf keer modaal had en die in 
1976 in de WAO is terecht gekomen? 
Binnen welk tijdsbestek kunnen de 
gegevens voorhanden zijn die enig 
inzicht geven in het verloop van 
koopkrachtmutaties voor de groep 
WAO'ers, waarbij eveneens rekening 
is gehouden met alle overige maatre-
gelen in de inkomenssfeer die niet 
specifiek op de WAO betrekking 
hebben? 

Kan dan ook meer exact worden 
aangegeven hoe de netto-bedragen 
luiden van het jaarlijks koopkrachtver-
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lies? Ik vraag dit, omdat ik mij grote 
zorgen maak over de lacunes die in de 
diverse koopkrachtplaatjes worden 
verdoezeld bij gebrek aan gegevens, 
terwijl toch overduidelijk bij voorbeeld 
de WAO-er de hardste klappen krijgt 
toebedeeld. Is het daarom niet 
alleszins zinvol om zeer zorgvuldig na 
te gaan hoe de voorgenomen maatre-
gelen juist ten aanzien van deze groep 
zullen uitpakken? 

Dat is men toch aan zijn stand 
verplicht? Het gaat de Regering toch 
niet alleen maar om het tot stand 
brengen van een zo gezond mogelijke 
budgettaire operatie? 

Ik kom op de 'nadere regeling van 
de samenloop van uitkering met 
inkomsten uit arbeid'. De billijkheid 
van de gekozen anti-cumulatiegrens 
van 90% wordt door mijn fractie 
onderschreven en zeker als wordt 
bedacht dat de ratio van deze begren-
zing ligt in de behoefte om een 
inkomensverschil met loontrekkenden 
zonder uitkering te bewaren. 

Een nadere toelichting zou mijn 
fractie wel op prijs stellen als het gaat 
om de vraag of het noodzakelijk en 
uitvoeringstechnisch mogelijk is om 
arbeid van korte duur bij deze anti-cu-
mulatiegrens onder te brengen? Moet 
niet worden gevreesd, dat dit zal 
leiden tot een versterking van de 
controle en tot een grotere vlucht 
naar het 'grijze circuit'? 

De beantwoording door de bewinds-
man op dit punt heeft mijn fractie niet 
bepaald overtuigd. Zeker, aan het 
verzoek om de maatregel nu reeds 
aan een evaluatie te onderwerpen kan 
geen gevolg worden gegeven, maar 
dat neemt niet weg dat wel reeds 
enige voorzichtige mededelingen 
zouden kunnen worden gedaan over 
een schatting van de toeneming van 
het aantal gevallen in het 'grijze 
circuit'. 

Cumulatieve effecten blijven de 
gemoederen bezighouden, ook die 
van mijn fractie. Ook de Regering 
onderkent, dat voornemens in het 
onderhavige geval cumulatief kunnen 
werken ten opzichte van bijvoorbeeld 
de financiële effecten. Dat niet alle 
maatregelen op alle betrokkenen 
tegelijk van toepassing behoeven te 
zijn, daar is mijn fractie het ook wel 
mee eens. 

Maar ondanks dat een weergave 
van alle mogelijke cumulatieve 
effecten het gevaar in zich draagt van 
een op uitzonderingssituaties toege-
spitst beeld, blijft de opvatting van 
mijn fractie dat bij het effectueren van 
de diverse maatregelen de mogelijke 
cumulatieve effecten serieuze aan-
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dacht verdienen. De bewindsman is 
daarvan, zo is ons gebleken, ook 
doordrongen. Zo overweegt hij in dit 
verband om de eigen bijdrage in de 
vervoerskosten van WSW-werknemers 
pas in te voeren op een later ti jdstip 
dan 1 januari 1983, wat het aanvanke-
lijke voornemen was. 

Wij hebben daarvoor vanzelfspre-
kend begrip. Mag echter uit deze 
incidentele tegemoetkoming worden 
begrepen dat er gelet op de ernst van 
de situatie meer zullen volgen? Of zal 
het hierbij blijven? 

Dan het wetsontwerp inzake de 
vaststelling en verdeling van de 
premie voor de werkloosheidsverzeke-
ring. Het koopkrachtbeeld voor 1983 
en de op grond van dit wetsontwerp 
te nemen premiemaatregelen in de 
sfeer van de werkloosheidswet 
hangen zeer nauw samen. Enkele 
korte kanttekeningen. 

Dat nu de tijden zijn aangebroken 
van vrij substantiële koopkrachtoffers 
voor brede lagen van de bevolking, 
moge inmiddels wel duidelijk gewor-
den zijn. Maar ontkomt het midden- en 
kleinbedrijf echt aan lastenstijging als 
wordt opgemerkt dat met de verhoging 
van het minimumloon en de uitkerin-
gen geen verhoging van het min imum-
jeugdloon en de daaraan gekoppelde 
uitkeringen worden beoogd? Is er niet 
reeds bij voorbaat van de zijde van de 
werkgevers op gewezen dat verhoging 
van het minimumloon tot een te 
sterke lastenstijging zal leiden, die 
met name in het midden- en kleinbe-
drijf tot problemen aanleiding zal 
kunnen geven? Op welke wijze zal de 
staffeling van de jeugdlonen in de 
eerste helft van 1983 worden gewij-
zigd? Kan over deze materie, waarover 
in ieder geval advies zal moeten 
worden ingewonnen bij de Stichting 
van de Arbeid, reeds nu opheldering 
worden verschaft? 

Van zeer groot belang acht mijn 
fractie de constatering dat wanneer 
de inkomenspolitieke doelstellingen 
op middellange termijn worden 
geformuleerd, de druk om tot ad 
hoe-bijstellingen te komen zal afne-
men. Kan hiervoor een mogelijke 
termijn worden aangegeven? Of 
wordt ons een reeds verorberde kluif 
voorgehouden? 

Heeft de bewindsman behoudens 
het argument van de ernstige financië-
le problemen van het Rijk ook nog 
andere argumenten tegen het bezwaar 
van de SER, die stelde dat zolang de 
beraadslaging over de integratie van 
de werkloosheidsregeling nog niet 
afgerond is, het niet opportuun is om 
een structurele wijziging aan te 
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brengen in de ex artikel 40 van de 
werkloosheidswet voorziene verdeling 
van de premie voor de werkloosheids-
verzekering tussen werkgevers, 
werknemers en Rijk? Op welke wijze 
zullen de premieverschuivingen in de 
werknemersverzekeringen waardoor 
de premieverhogingen voor werkge-
vers zullen worden gecompenseerd, 
hun beslag krijgen? 

Het achterwege laten van de 
herziening van het wettelijk min imum-
loon, de uitkeringen krachtens een 
aantal sociale-verzekeringswetten en 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 1 
januari 1983 vormen het volgende 
onderwerp waar ik kort bij wi l stilstaan. 
Mijn fractie kan in het algemeen 
instemmen met de onderhavige 
bevriezingsvoorstellen. Kan alleen 
nog eens nader worden toegelicht, op 
welke wijze met dit voorstel een 
structurele beperking van de herzienin-
gen wordt beoogd, en geen opschor-
ting? 

In hoeverre is het denkbeeldig om 
te veronderstellen dat lonen juist 
boven het min imum, los van de 
mutaties van het minimumloon, 
neiging tot stijgen zullen vertonen? 
Waarom hangt een beantwoording 
van deze vraag in de allereerste plaats 
af van de afspraken van c.a.o.-partners? 
Kan op voorhand daarover niet het 
nodige worden opgemerkt? 

Gezien de verwachtingen omtrent 
een andere aanwending van bij 
voorbeeld de prijscompensatie ligt 
het in de rede te veronderstellen, dat 
de loonsomstijging in het partjculiere 
bedrijfsleven in 1983 zal uitkomen 
beneden de tot nu toe gehanteerde 
ramingen, zo wordt in de nota naar 
aanleiding van het verslag opgemerkt. 
Kan hierop nader, in de zin van 
verduidelijking, worden ingegaan of 
wacht ook dit op het nader overleg 
tussen de sociale partners? 

Wellicht ten overvloede wi l ik 
nogmaals vragen hoe de maatregelen 
uitpakken, vooral voor die bepaalde 
groepen die met meer maatregelen te 
maken krijgen, als het gaat om hun 
inkomensplaatje. Dit geldt te meer als 
wi j daarbij de inkomensafhankelijke 
voorzieningen betrekken. Wanneer 
kan over deze problematiek, die op dit 
moment onderwerp van studie is, 
inhoudelijk een antwoord tegemoet 
worden gezien? 

Betreffende de voorgenomen 
wijziging van het Bijstandsbesluit 
landelijke normering, waarover bij 
herhaling uitvoerig mondeling 
overleg is geweest in de vaste 

kamercommissie, heeft mijn fractie na 
overweging van alle gepresenteerde 
alternatieven besloten, het uiteindelij-
ke voorstel van de Staatssecretaris te 
volgen. Met handhaving van de be-
oogde ombuiging van ongeveer f7,5 
miljoen wordt daarin het vrijlatings-
percentage van 30 teruggebracht naar 
25 en de eerste volledige vrijlating 
voor een-oudergezinnen gesteld op 
f72,60; dit is 5% van het netto mini-
mumloon. Dat is een aanvaardbaar 
compromis. 

Ten aanzien vande werkingssfeer 
van de Tijdelijke wet arbeidsvoorwaar-
den collectieve sector hebben wij ons 
op 8 december jongstleden door 
Minister De Koning laten overtuigen 
van het nut van verbreding van die 
werkingssfeer, opdat met deze 
tijdelijke wet zo nodig 'correctief' kan 
worden opgetreden. 

Resumerend, wil ik de daadkracht 
van dit nieuwe kabinet in dit stadium 
roemen, alsook de durf om bepaalde 
scheefgegroeide situaties aan te 
pakken en te saneren. Wij staan 
positief ten opzichte van deze aanpak, 
zij het dat wi j die kritisch en constructief 
zullen blijven begeleiden. Ook in 
dezen geldt echter, dat voorzichtigheid 
de moeder van de porceleinkast is, 
zoals dat wel eens wordt gezegd. 

D 
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De aanleiding voor dit deel 
van het debat van vandaag en deze 
hele week is de kritiek die al bij het 
verschijnen van de Macro-Economi-
sche Verkenningen (MEV) en de 
Miljoenennota voor 1983 is uitgeoe-
fend op het beeld dat de wijzigingen 
van de verschillende inkomensniveaus 
van 1982 en 1983 boden. 

In het debat over de regeringsver-
klaring werd deze kritiek in vele 
toonaarden opnieuw uitgesproken. 
Mijn fractievoorzitter wees er toen op, 
dat het mijn fractie moeilijk viel, te 
berusten in een inkomensbeeld, dat 
de Regering overigens zelf ook als 
onbevredigend aanduidde, waarin de 
koopkracht van de laagste inkomens 
met 4,5% zou dalen en die van de 
hoogste inkomens vri jwel gelijk zou 
blijven. 

Namens de fractie van het CDA deed 
hij toen een dringend beroep op de 
Regering om alsnog dit beeld enigszins 
bij te stellen. In tweede termijn 
noemde hij een reeks van maatregelen 
die voor het CDA bespreekbaar 
zouden zijn. Uiteindelijk leidde dit tot 
de toezegging inzake een brief over 
deze zaak, die nog voor het kerstreces 
in dit Huis zou kunnen worden 
besproken. 

Deze brief die, zoals beloofd, ook 
het overleg van de Regering met de 
sociale partners weergeeft, is thans 
onderwerp van de huidige discussie. 

Namens mijn fractie dank ik het 
kabinet, omdat het zich aan een 
gegeven woord heeft gehouden. In de 
discussie over de regeringsverklaring 
maakten wi j al duidelijk, dat wi j 
moeite hadden met de lastenverdeling 
die uit dat beeld naar voren kwam. Wij 
maakten ook al duidelijk dat wi j 
vreesden, dat dit inkomensbeeld een 
druk op het overleg met het bedrijfsle-
ven zou leggen. Het laatste is een 
reële vrees geweest, dat is al gebleken. 

Ik wi l nog een aantal uitspraken van 
de heer De Vries in herinnering 
brengen. Hij deed ze tijdens het 
genoemde debat en zij zijn van belang 
voor de discussie van vandaag. Hij 
wees op de betrekkelijke betekenis 
van de inkomensplaatjes - ik vind dat 
overigens een naar woord - waarop 
wi j ons beleid baseren. Hij deelde de 
mening, dat de instrumenten van de 
overheid op dit terrein grotendeels 
zijn uitgeput, zonder daarbij overigens 
tot de conclusie te komen dat de 
overheid dan ook maar niets zou 
moeten doen aan het inkomensbeeld. 

De heer De Vries maakte deze 
opmerkingen, omdat wi j ons wel 
degelijk de moeilijkheden realiseren 
die daarmee voor de overheid 
gepaard kunnen gaan. Mijn fractie-
voorzitter wees ten slotte op de taak 
en verantwoordelijkheid van de 
sociale partners op het terrein van de 
werkgelegenheid, met name op dat 
van de primaire inkomensverdeling. 
Op elk van deze punten wi l ik nader 
ingaan. 

De inkomensbeelden waarop wi j 
hier reageren, zijn jaarmutaties, dat 
wi l zeggen de in 1983 ten opzichte 
van 1982 te verwachten verande-
ringen. Uit het gekritiseerde beeld 
blijkt een flinke denivellering. De 
zogenaamde adempauzenota laat zien 
dat over een langere periode gerekend 
het beeld van een forse nivellering 
ontstaat. Zonder het effect van 1982 
op 1983 te wil len wegpoetsen, wi l ik 
er dus op wijzen dat de langere-ter-
mijntendens in de inkomensontwikke-
ling een andere is dan de hier bespro-
ken jaarsituatie. Wijzigingen in de 
structurele inkomensverhouding gaan 
niet plotseling; men zal ze altijd op 
langere termijn dienen te bezien. 

Het inkomensbeeld heeft slechts 
betrekking op een gedeelte van de 
inkomens in de bedrijvensector, 
namelijk ongeveer 15%. De bovenste 
klasse, 4 x modaal, bevat ongeveer 
15.000 mensen. 
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De heer Wöitgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Neen, 100.000! 

De heer Gerritse (CDA): In het plaatje 
zoals het er nu ligt gaat het om 15.000 
mensen. Het gaat namelijk alleen over 
werknemers. De hele inkomensklasse 
in Nederland in die categorie bevat 
inderdaad 100.000 mensen. 

Mijnheer de Voorzitter! Verder 
komen in het beeld zekere inkomens-
maatregelen, waaraan wi j in dit Huis 
zoveel aandacht hebben gegeven, niet 
tot uit ing. Ik bedoel de maatregelen, 
gericht op de zogenaamde echte 
minima en de maatregelen tot afbouw 
van zeer hoge inkomens in de sector 
van de vrije beroepen. Het zijn 
maatregelen die flinke invloed hebben 
gehad en nog zullen hebben op de 
inkomens van de desbetreffende 
groepen. 

Uit het beeld kunnen ook geen 
conclusies worden getrokken over de 
inkomenspositie van gezinnen en 
andere samenlevingseenheden. 
Twee- en meerverdieners komen in 
het beeld niet naar voren. Ten slotte 
komen noch de positieve noch de 
negatieve effecten van de tertiaire 
inkomensverdeling, dat wi l zeggen de 
hele wereld van subsidies en dergelij-
ke, tot uit ing. 

Ik wi l echt niet voorstellen om de 
inkomensbeelden niet meer te 
hanteren, want ik denk niet dat wi j op 
dit moment iets beters hebben. Ik wi l 
wel waarschuwen voor wat mijn 
fractievoorzitter noemde het 'heil ig 
verklaren' van deze plaatjes en voor 
het op grond daarvan drastisch 
conclusies trekken op basis van cijfers 
achter de komma in deze plaatjes. 

Verder wi l ik de Regering de vraag 
stellen, of het geen ti jd wordt eens te 
gaan denken aan een opvolger van 
deNota Inkomenspolitiek uit 1975, wat 
trouwens een interimnota was. Het 
laatste wekt de verwachting dat er 
nog iets moois komt! Een dergelijke 
nota zou er volgens ons toe kunnen 
bijdragen, de inkomensontwikkeling 
op wat langere termijn en in een 
ruimer perspectief te zien. Vanmorgen 
is al gesproken over de ontwikkelingen 
in de belasting- en premiedruk. 

Het uitbrengen van een dergelijke 
nota kan ons misschien tevens ervoor 
bewaren, overigens met de beste 
bedoeling, op onaanvaardbare wijze 
te reageren op een als onaanvaardbaar 
aangevoelde jaarmutatie in de 
inkomensverdeling. 

De nota die ik wi l zien, kan ook een 
rol spelen bij het tweede punt dat ik 
wi l uitwerken, de inkomenspolitieke 

instrumenten waarover de overheid 
beschikt. Deze zijn bij voorbeeld 
premieheffing, belastingheffing en 
directe inkomensingrepen. De mening 
dat premie- en belastingmaatregelen 
met een nivellerende werking beneden 
een bepaalde grens steeds grotere 
weerstanden oproepen, is gemeen-
goed geworden. Als bewijs zijn zelfs 
uitspraken uit de kring van de vakbe-
weging aan te voeren. 

Versterking van de progressie roept 
allerlei moeilijk bestrijdbare negatieve 
reacties op. Wij spreken niet voor 
niets al lang over bestrijding van 
fraude en van het zwarte circuit. 
Wijzigingen in belasting-en premie-
druk hebben gevolgen voor het 
werken van de arbeidsmarkt en op de 
economische activiteit. De positieve 
en negatieve effecten moeten in een 
wat ruimer kader tegen elkaar kunnen 
worden afgewogen. Gelegenheids-
maatregelen zijn daarom veelal geen 
ideale oplossingen. 

Een bijzondere categorie van 
maatregelen die inkomens beïnvloe-
den, is de directe ingreep in de 
primaire inkomensvorming, ofwel de 
loonmaatregel in zijn variaties. Zowel 
de organisaties van werkgevers als 
die van werknemers hebben Regering 
en parlement bezworen, geen loon-
maatregel te nemen. Mijn fractie heeft 
alle begrip voor dit verzoek. 

Dit brengt mij tot het derde punt dat 
ik van mijn fractievoorzitter in herin-
nering bracht, de eigen taak zowel 
van overheid als van sociale partners, 
vooral voor de primaire inkomensvor-
ming, die overigens nauw samenhangt 
met de ontwikkeling van de werkgele-
genheid. Wij zijn van mening dat 
werkgevers en werknemers de 
eerstverantwoordelijken zijn voor de 
primaire inkomensverdeling. Zij zijn 
dan in onze ogen ook verantwoordeli jk 
voor de invloed die hiervan uitgaat op 
de koopkracht. Zij dienen op dit 
terrein vrij te zijn, maar dan ook de 
bereidheid te hebben, verantwoorde-
lijkheid te dragen. 

Voor gevolgen van belasting- en 
premiemaatregelen ligt het anders; 
hiervoor kan men de overheid 
aanspreekbaar stellen. Zij is niet als 
eerste aanspreekbaar op de gevolgen 
voor de inkomens van de primaire 
loonvorming, met uitzondering van 
het leggen van algemeen aanvaarde 
vloeren. 

Let wel, ik spreek vooral over 
looningrepen uit inkomenspolitieke 
overwegingen. Hierover sprekende, 
spreek ik ook hier mijn waardering uit 
voor het zogenaamde stichtingsak-
koord over het ten behoeve van 

werkgelegenheid gebruiken van 
bepaalde primaire inkomensbestand-
delen. Ik spreek tegelijkertijd de 
ongerustheid van mijn fractie uit over 
de ontwikkelingen rond de vakantie-
toeslag. 

Sinds twee jaar leven wi j met een 
via loonmaatregelen afgetopte 
vakantietoeslag, met een verlaagd 
percentage. Dit had gevolgen voor de 
inkomens. Als deze maatregelen niet 
worden voortgezet, heeft dit een fors 
denivellerend effect. Daarom 
verzocht de Regering de sociale 
partners dringend - wi j sloten en 
sluiten ons hierbij aan - de maatregel 
op vri jwil l ige basis voort te zetten en 
dit te betrekken bij de onderhandelin-
gen over het gebruik van loonbestand-
delen voor werkgelegenheid. 

Dit slaat twee vliegen in één klap: er 
komt meer geld voor werk en de 
verdeling van de inkomens wordt 
gunstig beïnvloed. Voor ons ligt de 
verantwoordeli jkheid hiervoor bij 
werkgevers en werknemers. Mochten 
dezen anders beslissen, dan is het 
niet aan ons, de gevolgen hiervan te 
verbeteren. 

Mijn fractie heeft vastgesteld dat in 
de laatste jaren een, naar uit de feiten 
blijkt, te grote verantwoordeli jkheid 
op de schouders van 'Den Haag' heeft 
gelegen. De fractie van het CDA is van 
mening dat wij delen van de verant-
woordeli jkheid moeten terugleggen. 
De politiek moet meer vertrouwen op 
de sociale partners en moet de sociale 
partners hiertoe de ruimte laten. 

Mijn fractie kan zich vinden in de 
aandachtspunten die het kabinet in 
zijn besluitvorming over de koopkracht 
in 1983 heeft gehanteerd: de koop-
kracht van de echte minima, het 
verschil tussen de ontwikkeling van 
de koopkracht voor minima en die 
voor andere groepen, de ontwikkeling 
van de koopkracht voor alle minima 
en de inkomensoffers van de hoogste 
inkomens. 

Wij herhalen de randvoorwaarden 
die de Regering stelt voor haar 
maatregelen nadrukkelijk: de maatre-
gelen moeten budgettair neutraal en 
technisch en bestuurlijk verantwoord 
zijn, en moeten passen in de structurele 
ontwikkelingen die het kabinet wi l . 
Deze randvoorwaarden houden naar 
onze mening in dat de reparatie 
- naar de opvatting van de Regering -
een echte herverdeling moet zijn en 
dat niet iedere maatregel die de 
inkomensverdeling wijzigt in de 
gewenste richting alleen al om die 
reden juist is. 

Als criterium voegen wi j nog toe: 
de effecten van de maatregelen op de 
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positie van het bedrijfsleven. De zorg 
voor de koopkracht mag ons niet uit 
het oog doen verliezen dat het herstel 
van onze economie, van onze werkge-
legenheid, een zeer voornaam doel is 
van het op dit moment noodzakelijke 
beleid. Een herstel van de economie 
zal, hopelijk, de mogelijkheden tot 
inkomensherstel verruimen. 

De fractie van het CDA kan met 
waardering instemmen met de 
maatregelen die het kabinet zich 
voorstelt te nemen voor een herstel 
van de koopkracht. Niettemin plaats ik 
er enkele kanttekeningen bij. 

Wij juichen de maatregelen voor de 
echte minima toe, aangezien wi j 
vaststellen - op grond van de bereke-
ningen die wi j accepteren - dat deze 
een nagenoeg volledige handhaving 
van deze inkomensgroep ten gevolge 
hebben. Wij zijn van mening dat bij 
het bedrag van f225 min. dat is 
uitgetrokken voor de echte minima 
ook rekening moet worden gehouden 
met de compensatie voor de stijging 
van de normhuurquote, nu het 
regeerakkoord bepaalt dat de echte 
minima bij een verhoging van die 
quote zullen worden ontzien. De 
nominale verhoging van min imum-
loon en sociale uitkeringen maakt een 
deel van de daarvoor voorgestelde 
bevriezing ongedaan, en kan worden 
gezien als het alsnog geven van een 
deel van het op 1 juli 1982 vooruitge-
schoven bedrag dat zou worden 
ingebracht in de voor 1983 geplande 
stelselwijziging. 

De kinderbijslag heeft altijd al een 
bijzondere plaats ingenomen in het 
denken binnen het CDA. Wij vinden 
het een goede zaak wanneer de 
kinderbijslag wordt gehanteerd voor 
een verbetering van de inkomensposi-
tie. 

De maatregel ten aanzien van de 
'tweeverdieners' richt zich op een 
groep die wel eens wordt betiteld als 
'de nieuwe rijken'. Het woord 'rijk' is 
daarbij zeer relatief. Het kabinet 
verwijst naar de discussie over de 
Nota 'Op weg' , en wijst er terecht op 
dat die discussie nog in volle gang is. 
De voorgestelde maatregel levert wel 
een bijdrage aan een individuele 
behandeling, terwijl onder bepaalde 
voorwaarden voor bepaalde groepen 
het draagkrachtprincipe beter wordt 
waargemaakt, maar een oplossing 
voor deze kwestie biedt zij echt nog 
niet. 

De operatie ten aanzien van het 
schijventarief kunnen wi j , ondanks de 
vergroting van de progressie, met 
enig slikken aanvaarden. Wij stellen 

vast dat er daarbij sprake is van een 
vooralsnog 'tijdelijk karakter', zo lezen 
wi j in het stuk daarover. Heeft dat te 
maken met de randvoorwaarde van 
'passen in structurele opvattingen'? 
Het slikken wordt veroorzaakt door de 
mogelijk negatieve effecten van deze 
maatregel, die zowel de inkomensposi-
tie beïnvloedt als de financiële 
middelen voor andere maatregelen 
moet verschaffen. 

Het geheel van de maatregelen is 
voor mijn fractie aanvaardbaar, met 
daarbij hetgeen de sociale partners 
kunnen en zullen doen. Ons geluk zou 
groter kunnen zijn, maar wi j vrezen 
dat men dan zijn toevlucht zou 
moeten nemen tot maatregelen die 
weliswaar de inkomenspositie 
verbeteren maar die elders schadelijke 
neveneffecten zullen hebben. In die 
geest ook zullen wij de voorstellen 
van de heer Wöltgens bezien. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maar u 
hebt nog geen schadelijk effect 
ontdekt, naar ik aanneem! 

De heer Gerritse (CDA): In deze 
Kamer wordt weliswaar zeer snel 
gewerkt, maar ook weer niet zo snel 
dat ik dat al grondig zou hebben 
bezien. Ik beloof u dat wi j dat zeker 
zullen doen. 

Niet iedereen zal gelukkig zijn met 
de inkomenspositie die het gevolg is 
van deze maatregelen; daarbij denk ik 
met name aan de groeperingen die 
twee en driemaal het modale inkomen 
verdienen. Is onze conclusie juist dat 
dit vooral komt doordat men voor een 
inkomensverbetering 'onderaan' 
helemaal 'bovenin' te weinig kan 
halen, zodat men het wel uit het 
midden moet halen? 

Is een illustratie daarvan niet dat 
optrekking van de premiegrens 
volksverzekeringen met 10.000 gulden 
slechts een premiedaling van 0 ,1% 
AOW/AWW mogelijk maakt? 

Naar onze mening biedt het voorge-
stelde de mogelijkheid om in samen-
werking van overheid en sociale 
partners een betere verdeling van de 
koopkracht te bereiken dan oorspron-
kelijk het geval was. De wijze waarop 
deze koopkrachtverdeling wordt 
bereikt omvat lang niet alles. Ik denk 
daarbij onder meer aan de effecten 
van bepaalde gerichte maatregelen in 
de sociale zekerheid. Ik denk aan de 
effecten van bepaalde, van het 
gemiddelde afwijkende, bestedingspa-
tronen. 

Ik denk daarbij ook aan de effecten 
die het pakket van maatregelen kan 
hebben op de zelfstandigen in het 
midden- en kleinbedrijf en in de 
agrarische sector. Op dergelijke 

specifieke problemen zal, als men 
daaraan iets wil doen, met specifieke 
maatregelen gereageerd moeten 
worden. Ten aanzien van de zelfstan-
digen in midden- en kleinbedrijf en in 
de agrarische sector zal men bij de 
voor het bedrijfsleven voorziene 
lastenverlichting met de effecten van 
dit pakket zeker rekening moeten 
houden. 

Vervolgens wi l ik enkele opmerkin-
gen maken over de voornemens van 
de Minister van Sociale Zaken ten 
aanzien van de feitelijke toepassing 
van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector. In het 
verleden heeft mijn collega De Vries 
al eens betoogd, dat wi j de rechtsgrond 
voor het toekennen van bijzondere 
bevoegdheden aan de overheid ten 
aanzien van de inkomensontwikkeling 
in de collectieve sector erkennen. 

Wij zien als rechtsgrond het feit dat 
de inkomens in deze sector gefinan-
cierd worden uit collectieve middelen, 
weliswaar van verschillende aard. De 
overheid is verantwoordelijk voor de 
besteding van de collectieve middelen. 
In een t i jd waarin collectieve middelen 
schaarser worden, een t i jd die 
noodzaakt tot beperkingen in de 
collectieve sector, drukt deze verant-
woordelijkheid zwaarder dan in een 
tijd van rijk vloeiende collectieve 
middelen. 

Over een structurele regeling van 
de arbeidsvoorwaardenvorming 
wordt al ti jden gesproken. In 1978 is 
hierover een SER-advies gevraagd dat 
er helaas nog niet is en er ligt een 
wetsontwerp, stuk nr. 16505. De 
regeling van deze zaak begint onder 
de huidige omstandigheden urgenter 
te worden. Totdat deze structurele 
regeling plaatsvindt, zijn er twee 
groepen in de collectieve sector: zij 
die wel en zij die niet onder de 
tijdelijke wet gebracht zijn. 

Dat lijkt ons het streven naar 
genoemde structurele regeling te 
bemoeilijken door het ontstaan van 
discrepanties, zeker in tijden van 
bijzondere matigingsnoodzaak voor 
de collectieve sector. De mogelijkheid 
voor het ontstaan van verschillen lijkt 
ons aanwezig. Zien wi j dat goed? 
Indien dit het geval is, kunnen wi j 
instemmen met het brengen van de 
resterende groepen onder de tijdelijke 
wet. Dit houdt voor ons echter niet in, 
dat die groepen automatisch trendvol-
gers zijn. Graag horen wi j van de 
Minister of de wet hem mogelijkheden 
tot gedifferentieerde toepassing biedt, 
waardoor in goed overleg met de 
betrokkenen rekening kan worden 
gehouden met de aard van de 
betrokken sectoren. 
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De heer Buikema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Aan mij de taak iets te 
zeggen over het zogenaamde bevrie-
zingswetsontwerp, de wijzigingen in 
de kinderbijslagwet en in de werkloos-
heidswet en de wijzigingen van de 
'samenloopbepalingen' in de AAW en 
de WAO. 

De snel oplopende werkloosheid 
verhoogt de urgentie om daadkrachtig 
de economische crisis te bestrijden. In 
de regeringsverklaring werd gespro-
ken over een anti-crisisbeleid; een 
geïntegreerd meersporenbeleid 
waarin de vermindering van de 
collectieve lastendruk, herverdeling 
van de beschikbare arbeid en verbete-
ring van de economische structuren 
centrale bouwstenen zijn voor een 
beleid, gericht op economisch herstel 
en daardoor meer werkgelegenheid. 

In dit economisch herstelbeleid zal 
matiging van de lonen een belangrijke 
plaats dienen in te nemen. 

In de marktsector is loonkostenmati-
ging van groot belang om de economi-
sche structuur te versterken. lnkomens-
matiging is in de collectieve sector van 
eminent belang om de tot 70% van het 
nationale inkomen gestegen collectie-
ve-lastendruk te verminderen. lnko-
mensmatiging is dus over de gehele 
linie geboden. 

De loonkostenontwikkeling in het 
bedrijfsleven is bij de behandeling van 
het zogenaamde paraplu-wetsontwerp 
en van de brief van het kabinet over de 
koopkrachtontwikkeling in 1983 
uitvoerig aan de orde geweest resp. 
nog aan de orde. Thans wordt gespro-
ken over de inkomensmatiging van 
uitkeringsgerechtigden en personen 
die een min imumloon ontvangen. 

Mijn fractie stelt het op prijs, deze 
voorstellen te bezien in de context van 
een totale inkomensmatiging. Het mag 
immers niet zo zijn, dat één categorie 
uit onze samenleving - de personen 
die zijn aangewezen op een min imum-
loon of een uitkering - het herstel van 
de economische crisis moet betalen. 

Iedereen in onze samenleving dient 
naar draagkracht bij te dragen aan het 
economisch herstelbeleid. Hier ligt ook 
een grote verantwoordelijkheid bij de 
sociale partners. Matiging van inko-
mensgroei in het bedrijfsleven is 
immers niet alleen van belang vanwege 
de doorwerking ervan op de inkomens 
in de collectieve sector maar ook 
vanwege de maatschappelijke solidari-
teit tussen actieven en niet-actieven die 
daaruit kan spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze fractie 
is verheugd over de nota's van 
wijzigingen bij het bevriezingswetsont-
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werp. Via deze wijzigingen wordt het 
mogelijk, de teruggang in koopkracht 
voor de laagste inkomens enigszins te 
beperken. De voorl iggende wetsont-
werpen dienen naar de mening van 
onze fractie in nauwe samenhang te 
worden bezien met de brief over de 
koopkrachtontwikkeling in 1983. Het 
spreekt de CDA-fractie aan dat het 
kabinet voornemens is, de echte 
minima in 1983 een koopkrachttoeslag 
te verlenen, waardoor de inkomens-
achteruitgang niet 4,5% behoeft te 
zijn maar beperkt kan blijven tot 0,5 
c.q. 0%. 

Tegen de achtergrond van hetgeen 
hiervoor is gezegd, is onze fractie in 
beginsel bereid met deze wetsontwer-
pen in te stemmen. 

De bevriezingsmaatregelen per 1 
januari 1983 zijn ons sociale-zeker-
heidsstelsel. Op korte termijn zullen 
knopen moeten worden doorgehakt. 
Het voortslepen van de pogingen tot 
integratie van de werkloosheidsrege-
lingen bij voorbeeld is geen goede 
zaak. Het lijkt er wel eens op dat de 
eigen huisjes van de uitvoeringsorga-
nen belangrijker zijn dan de eigen 
huisjes van de werklozen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat naar de 
mening van onze fractie steeds 
voorop dient te blijven staan - of het 
nu een fundamentele stelselwijziging 
betreft of het afwijken van de index 
van de regelingslonen, waarvan thans 
sprake is - is de solidariteit tussen 
actieven en niet-actieven. Wij ervaren 
het als positief dat de netto-netto-kop-
peling wordt gehandhaafd, in die zin 
dat een uitkeringsgerechtigde op het 
toch al sobere minimumniveau niet 
achterblijft bij de inkomensontwikke-
ling van het min imumloon. 

Juist met het oog op deze minima 
zijn wi j ermee ingenomen dat via de 
nota van wijziging per 1 januari 1983 
alsnog een beperkte verhoging van 
1 % wordt doorgevoerd, waardoor een 
gedeelte van de 1,84%-uitschuif van 1 
juli j l . ongedaan wordt gemaakt. Als 
de solidariteit tussen actieven en 
niet-actieven doelstelling van het 
beleid is, dient te worden bezien hoe 
deze doelstelling het beste kan 
worden gerealiseerd. 

Het is maar de vraag of deze 
solidariteit steeds het beste tot uiting 
komt door het volgen van allerlei 
automatismen. Onze fractie is van 
mening dat elke aanpassing afzonder-
lijk beleidsmatig bezien dient te 
worden op de consequenties voor de 
toekomst. Het botweg volgen van 
allerlei automatismen zou naar de 
mening van onze fractie wel eens 
kunnen leiden tot een averechts 
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effect, namelijk dat wi j de betalingsver-
plichtingen die uit deze koppeling 
volgen niet meer kunnen nakomen en 
dat wi j op dat moment de uitkerings-
gerechtigden het dan geldende 
netto-minimumloon als uitkering niet 
meer kunnen garanderen. Wij prefere-
ren dan ook in plaats van een automaat 
handbediening waardoor in de 
toekomst het trekken aan de noodrem 
kan worden voorkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrek-
king tot de wijziging in de Kinderbij-
slagwet wi l ik het volgende opmerken. 
Het oorspronkelijke wetsontwerp 
waarover, als onderdeel van een 
pakket maatregelen gericht op 
bevriezing van sociale uitkeringen en 
verlaging van de kinderbijslag, op 21 
juni van dit jaar is gedebatteerd, 
voorzag in een verlaging van de 
kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982. 
Wij hebben onder erkenning van de 
noodzaak van belangrijke ombuigin-
gen in de sociale zekerheid op dat 
moment, gelet op de besparingen van 
1,5 mld. op de kinderbijslag sedert 
1977, daartegen bezwaar gemaakt. 

De vraag is toen opgeworpen of het 
wel zo aannemelijk is te maken dat 
gezinnen met kinderen zo'n ombuiging 
die structureel neerkwam op 500 min. 
gemakkelijker zouden kunnen opbren-
gen dan gezinnen zonder kinderen. 
Kinderbijslag is niet kostendekkend, 
dat is duidelijk. 

Wij hebben gepleit voor het zo 
mogelijk uitstellen van de operatie 
totdat meer inzicht zou zijn verkregen 
in de modaliteiten van het nieuwe 
leeftijdsafhankelijke stelsel. Door 
amendering van het toen aan de orde 
gestelde pakket van maatregelen 
werden besparingen verkregen die 
het voor 1982 althans mogelijk 
maakten van verlaging van de 
kinderbijslag af te zien en die bedragen 
per 1 juli 1982 nog aan te passen aan 
de prijsontwikkeling. Het wetsontwerp 
werd daarna in de ijskast gezet. 

Mijnheer de Voorzitter! De verslech-
terde financieel-economische situatie 
waarvan wij een beeld vinden in de 
Miljoenennota 1983 en die ook in zo 
sterke mate de inhoud van het 
regeerakkoord terzake van de toekomst 
van de sociale zekerheid heeft 
beïnvloed, heeft de Regering ertoe 
verplicht het thans op tafel liggende 
wetsontwerp opnieuw aan de orde te 
stellen. Zij het, door het via een nota 
van wijziging de inhoud te geven van 
een bevriezing van de bedragen zoals 
die met inachtname van de aanvaar-
ding van het wetsontwerp over de 
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag 
komen te luiden. 
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Met andere woorden: de gebruike-
lijke prijscompensatie per 1 januari 
aanstaande wordt ook bij de kinderbij-
slag niet toegepast, terwij l in de eerste 
nota van wijziging wordt aangekon-
digd dat te zijner t i jd een apart 
wetsontwerp regelende de bevriezing 
per 1 juli 1983 zal volgen. Dat laatste 
wetsontwerp zullen wi j dan op zijn 
eigen merites beoordelen. 

Onzerzijds moet thans volstaan 
worden met de erkenning dat na 
zorgvuldige afweging van alle 
bezwaren die wi j hebben tegen het in 
feite vragen van een nieuw offer van 
gezinnen en andere samenlevingsver-
banden met kinderen, ook gezien de 
beperkende maatregelen in andere 
sociale uitkeringen, de nu voorgestelde 
maatregel helaas onontkoombaar is 
geworden. 

Zoals onze fractievoorzitter reeds bij 
het debat over de regeringsverklaring 
uitdrukkelijk heeft doen blijken en 
zoals ook doorklonk in onze opstelling 
bij de behandeling van het wets-
ontwerp over de leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag, vinden wi j deze maatre-
gel beslist niet de minst pijnlijke. 
Vooral ook pijnlijk voor gezinnen met 
jonge kinderen, die tevens het effect 
van de leeftijdsafhankelijke kinderbij-
slag geleidelijk krijgen te verwerken. 

Dat het om een meer bevredigende 
lastenverdeling voor 1983 te bereiken 
toch mogelijk is gebleken ten slotte de 
bevriezing voor het eerste en tweede 
kind achterwege te laten, neemt 
weliswaar onze problemen bepaald 
niet weg als het gaat om het behoud 
van de kinderbijslagen in een zodanige 
omvang dat zij werkelijk een bijdrage 
van betekenis blijven in de verzorging 
en opvoeding van kinderen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mag ik de 
woorden van de heer Buikema zo 
begrijpen, dat als er een deugdelijke 
dekking zou kunnen worden aangege-
ven voor een verdergaande aanpas-
sing van de kinderbijslag per 1 
januari, zijn fractie bereid is alsnog 
daaraan mee te werken? 

De heer Buikema (CDA): Ik was nog 
niet helemaal uitgesproken. Ik zeg dat 
op dit moment door de wijziging die 
nu is aangebracht dit wetsontwerp na 
alle afwegingen - ook in het totale 
kader - voor ons niet onaanvaardbaar 
is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Heb ik de heer Buikema 
goed begrepen, namelijk dat ook hij 
van mening is dat het nog niet een 
schoonheidsprijs verdient? Ook hij zal 

van mening zijn dat de gezinnen met 
kinderen al zo vaak zijn aangepakt. De 
uiterst geringe verhoging die de 
Regering heeft toegepast, zal toch ook 
nog lang niet tot de volledige tevre-
denheid zijn van de fractie van het 
CDA. De heer Buikema zal dit echter, 
binnen de beperkingen van het budget-
kader, noodzakelijk vinden om te 
accepteren, zij het met veel pijn in het 
hart. Als dit kader kan worden 
verruimd neem ik aan dat de heer 
Buikema hieraan zodanige prioriteit 
zal geven, dat hij voorstellen van onze 
zijde om de kinderbijslag te verhogen, 
zal steunen. 

De heer Buikema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Wöltgens zei 'als'. 
Daar draait het juist o m ! Men heeft 
van mijn coilega Gerritse al kunnen 
horen, dat wi j het totale plaatje dat de 
heer Wöltgens heeft gepresenteerd 
zorgvuldig zullen bekijken. In dit kader 
zullen wij hierop nog terugkomen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Stel dat er 
hier en daar een paar miljoen gulden 
te vinden zou zijn. Dat is mogelijk! Ik 
zie dat de bewindslieden lachen! Zij 
weten dat er nog miljarden te vinden 
zouden zijn, als zij het maar wi lden! 
Daarover zullen wi j nu echter niet met 
de Regering discussiëren. Als wij 
echter in een zeer gematigde optiek 
nog enkele honderden miljoenen 
zouden vinden, neem ik aan dat de 
fractie van het CDA binnen de gehele 
kaderafweging die zij heeft gemaakt, 
de kinderbijslagoperatie een hogere 
prioriteit zou geven en dat zij onze 
voorstellen zou volgen. 

De heer Buikema (CDA): Deze conclu-
sie mag de heer Wöltgens in ieder 
geval op dit moment nog niet trekken. 
Ik heb aangegeven dat wij de kinder-
bijslag op zich zelf een zeer belangrijke 
zaak achten. In het verdere verloop 
van dit debat zal deze zaak dan ook 
zeker weer aan de orde komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom bij 
de wijziging van de Werkloosheidswet. 
Ik behoef hieraan niet zoveel woorden 
te wijden. Het gaat hier immers om de 
tijdelijke verlenging van een tijdelijke 
wet. Dat tijdelijk moet natuurlijk wel 
tijdelijk bli jven. Het klemt daarom des 
te meer dat een integratie van de 
werkloosheidsregelingen tot stand 
komt, opdat tot een definitieve 
regeling van de financiering kan 
worden gekomen. 

Wat wel aandacht behoeft, is de 
toch wel vrij zware stijging van de 
premielast in 1983 voor de werknemers 
van 34% naar 40%, waaronder de 
stijging van de werkloosheidspremie 
van 2,6% naar 4,3%. Dit is alles bij 

elkaar een forse stijging. De doorwer-
king in het totale inkomensbeeld zal 
elders aan de orde komen. Het is hier 
de plaats om te wijzen op de proble-
men die dreigen te ontstaan als wi j op 
deze weg doorgaan. 

Die problemen betreffen niet alleen 
- de financiering van de Werkloosheids-

wet, maar minstens evenzeer die van 
de Wet werkloosheidsvoorziening en 
van de Rijksgroepregeling werkloze 
werknemers. De toename van de 
werkloosheid en met name die van de 
langdurige werkloosheid maken dat 
thans reeds 55% van de werkloos-
heidslasten door de overheid wordt 
gedragen. Of, in bedragen: een stijging 
van 0,7 mld. in 1977 naar 6,8 
mld. in 1982. Zowel de stijgende 
werknemerspremie als de toenemende 
overheidslasten maken het dus 
dringend nodig de financiering van de 
werkloosheidsregelingen in een 
geïntegreerd kader nader te bezien. 

Ik kom bij de wijzigingen in de 
samenloopbepalingen in de AAW en 
de WAO. De gevolgen van dit wets-
ontwerp zijn met name van belang 
voor de uitkeringsgerechtigden die in 
het kader van de Wet sociale werkvoor-
ziening werkzaam zijn. Onze fractie 
erkent de noodzaak tot beheersing 
van de kosten van de sociale werkvoor-
ziening. 

Wij spreken dan over in totaal 
ongeveer 80.000 werknemers. Het 
aantal uitkeringsgerechtigden hieron-
der ligt beneden de 20.000. Voor deze 
sociaal zwakkere groep komt deze 
maatregel, die nog kan cumuleren 
met de andere wetswijzigingen die 
thans aan de orde zijn, hard aan. Dit 
klemt te meer nu de pijn over een 
betrekkelijk kleine groep moet worden 
verdeeld. Ook binnen die groep 
kunnen nog aanzienlijke verschillen 
optreden in de inkomenseffecten van 
deze maatregel. 

Ik denk hierbij met name aan 
degenen, die ook worden getroffen 
door de afschaffing van het min imum-
dagloon WAO en degenen die een 
relatief hoog WSW-loon ontvangen, 
zoals bij voorbeeld de groep ex-mijn-
werkers, en nu geconfronteerd 
worden met een korting op basis van 
dat loon in plaats van op basis van 
het standaardloon. De bewindsman 
heeft deze problemen kennelijk 
onderkend door te komen met een 
afbouwperiode. 

Wij vragen hem of hij van mening is 
dat dit in alle gevallen, bij voorbeeld 
bij de groep van de ex-mijnwerkers, 
voldoende soelaas biedt. Wij zouden 
het op prijs stellen, als voor de 
inwerkingtreding van de beschikking 
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waarin de afbouw wordt geregeld, 
een mondeling overleg met de 
bewindsman zou kunnen plaatsvinden 
over de invulling van deze regeling. 
Daarbij zouden wi j graag beschikken 
over een notitie waarin de problema-
tiek rond de ex-mijnwerkers nader 
wordt uiteengezet. 

De vraag naar de invulling van de 
afbouwregeling stellen wij met des te 
meer nadruk omdat ten aanzien van 
de WSW-ers kennelijk nog meer 
maatregelen in de pijplijn zitten, zoals 
een eigen bijdrage voor het woon/ 
werkverkeer, afschaffing van reistijd-
vergoeding, wijziging van het opbouw-
systeem voor de vakantietoeslag. Dit 
blijkt uit de nota naar aanleiding van 
het verslag. Er zou op dit punt nog 
meer te verwachten zijn. Kan de 
Staatssecretaris hierover de nodige 
opheldering verschaffen, bij voorbeeld 
ten aanzien van een eventuele 
wijziging van de voorlichtings- en 
vormingsactiviteiten? 

De vraag doet zich voor, of dit niet 
wat veel wordt. Kan ook hierbij niet 
een zekere matiging worden betracht? 
Wij vragen de Regering, in elk geval 
de totale inkomenspositie van de 
WSW-ers nader te bezien en te 
overwegen of een zekere mitigatie 
mogelijk is. Wij denken daarbij vooral 
aan de eigen bijdrage in de vervoers-
kosten. Uit de nota naar aanleiding 
van het verslag begrepen wij dat in 
elk geval wordt overwogen, deze 
later te doen ingaan. Kan de Staatsse-
cretaris hierover iets meer mededelen? 

Op zichzelf stemmen wi j ermee in 
dat bij het samengaan van loon en 
arbeidsongeschiktheidsuitkering de 
WSW-werknemers en de overige 
werknemers gelijk worden behandeld, 
zodat een zelfde anti-cumulatiegrens 
van 90% gerechtvaardigd is. Wij 
constateren evenwel dat de Staatsse-
cretaris op andere punten een 
vergelijking trekt met de ambtenaren 
zoals bij de voorgenomen eigen 
bijdrage in de vervoerskosten. Deze 
zou worden gekoppeld aan de 
Verplaatsingskostenbeschikking. 

Graag zouden wi j zien dat de 
Staatssecretaris wat meer fundamen-
teel inging op de positie van de 
WSW-ers. Is hij van mening dat deze 
positie moet passen in de private dan 
wel in de publieke sector? Moet er 
een vergelijking worden getrokken 
met werknemers in het vrije bedrijfs-
leven of werknemers in de overheids-
sector? 

D 
Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Namens mijn 
fractie zal ik een bijdrage leveren aan 
het debat. Deze betreft drie onderwer-
pen, namelijk afschaffing en herziening 
van diverse minimum-dagloonbepa-
lingen, beëindiging van de vereve-
ningstoeslagen en de wijziging van 
het Besluit landelijke normering 
Bijstandswet. 

Wij realiseren ons dat ik drie 
onderwerpen behandel die stuk voor 
stuk van groot belang zijn voor de 
inkomenspositie van mensen die van 
een uitkering moeten leven. Deze 
mensen moeten al leven van een 
tamelijk krappe beurs. 

De voorgestelde bezuinigingsmaat-
regelen zijn helaas noodzakelijk. De 
gemaakte keuze kunnen wij rechtvaar-
digen. Wij realiseren ons echter dat 
een aantal uitkeringsgerechtigden 
door de voorgenomen maatregelen 
nogal abrupt zullen worden geconfron-
teerd met een gevoelige achteruitgang 
van hun inkomen. 

In de eerste plaats wil ik het hebben 
over de voorgenomen wijziging van 
het Besluit landelijke normering 
betreffende hoofd- en nevenverdien-
sten. Twee keer is hierover uitvoerig 
mondeling overlegd met de Regering. 
Het eerste overleg werd gevoerd met 
de minister-ad interim van het vorige 
kabinet, mevrouw Gardeniers. Op de 
valreep heeft zij nog uitvoerig met de 
Kamer over deze zaak gediscussieerd. 

Het tweede overleg werd gevoerd met 
de huidige staatssecretaris, de heer 
De Graaf. 

Wij vinden het positief dat de 
voorgestelde regeling naar ons idee 
enige goede wijzigingen heeft 
ondergaan. Wij zijn daar dankbaar 
voor. De Staatssecretaris heeft 
gezocht naar een oplossing die in de 
richting gaat van onze ideeën. Over 
deze oplossing wi l ik nu graag mijn 
oordeel geven. 

De heer Buurmeijer dacht vanoch-
tend dat wij hierbij één lijn volgden. 
Wij volgden echter diverse lijnen, die 
ik ter wille van mijn beoordeling nog 
eens wil nagaan. 

Het onderscheid tussen hoofd- en 
neveninkomsten behoorde naar ons 
oordeel niet meer te worden gemaakt, 
omdat het een vri j moeilijk te hanteren 
onderscheid was. Voor de regeling 
heeft afschaffing van het onderscheid 
een positief effect. Mensen die tot nu 
toe vielen onder de groep van de 
hoofdinkomsten, zullen nu ook 
kunnen profiteren van het vrijlaten 
van nevenverdiensten. 

Wat dit betreft, is er een moeilijke 
groep bijgekomen die het geld hard 
nodig heeft, maar deze categorie kan 
nu ook op bepaalde wijze van neven-
verdiensten profiteren zonder dat 
direct wordt gekort op de uitkering. 

Wat de maximale hoogte van de 
vrijlating betreft, vinden wij het 
een goede zaak dat de maatregel 
wordt genomen zoals deze wordt 
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genomen, omdat de hoogte van deze 
vrijlating soms toch een vreemd 
verschil te zien gaf tussen de in-
komenspositie en de draagkracht van 
deze groepen en van gezinnen met 
een laag inkomen uit arbeid. Deze 
onjuistheid is nu uit de regeling 
weggenomen. 

Een derde lijn die wi j steeds goed 
vastgehouden hebben is de volgende: 
ten aanzien van de nevenverdiensten 
nemen de éénoudergezinnen een 
aparte positie in. Deze opvatting werd 
eerst niet door de Regering gedeeld; 
zij werd nogal bestreden, maar 
tenslotte hebben wij de Staatssecreta-
ris op dit punt kunnen overtuigen. 

Ik dank de Staatssecretaris hiervoor, 
mede vanwege de argumenten die 
hieraan ten grondslag lagen en 
vandaag nog liggen, namelijk de extra 
inspanning die hoofden van éénouder-
gezinnen zich moeten getroosten als 
zij toch aan een bepaalde vorm van 
beroepsarbeid wil len deelnemen en de 
extra stimulans die uitgaat van het 
vrijlaten van enige nevenverdiensten 
om op eigen kracht in de behoeften 
van het dagelijkse leven te kunnen 
voorzien. 

Deze stimulerende werking van de 
oorspronkelijke regeling geldt vandaag 
ook nog, namelijkeen aparte stimulans 
tot deelname aan arbeid. Wij vonden 
het daarom van groot belang dat er 
een bodemvrij lating zou komen. Deze 
zat echter niet in de voorgestelde 
regeling. Wi j hebben deze hoofdli jn 
echter steeds vastgehouden. Over de 
uitwerking kon worden gediscussieerd, 
doch wij stellen het op prijs dat 
dit element nu ook geheel in de 
regeling is gerealiseerd. Eerst dient 
dus een bepaald bedrag vrijgelaten te 
worden voordat wordt gekort op de 
nevenverdiensten van de groep 
éénoudergezinnen. 

De hoogte van de vrijlating waarmee 
de Regering nu is gekomen, is niet 
precies hetgeen wij ons hebben 
voorgesteld. Wij gingen uit van een 
vrijlating tot een bedrag van f 145. Wij 
hebben ons er wel van laten overtuigen 
dat de budgettaire consequenties, 
mede omdat er een grote groep 
mensen bijgekomen is voor wie de 
nevenverdiensten worden vrijgelaten, 
tot problemen zullen leiden, niet 
alleen omdat de bezuiniging niet 
gehaald zal worden, waarvoor wij ons 
ook mede-verantwoordelijk voelen, 
maar ook omdat een en ander tot veel 
extra kosten zal leiden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Mevrouw Kraaijeveld 

spreekt over de grote groep mensen 
die erbij zullen komen. Hoe hoog 
schat zij deze echter? Zijn de hoofd-
verdiensten-nevenverdiensten bij 
deze groep één op één, of wat de 
sociale diensten zeggen één op 
zeven? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen mij te 
herinneren dat in de stukken van de 
Regering staat dat het om 5000 
mensen gaat met nevenverdiensten 
en 5000 mensen met hoofdverdiensten 
in de categorie éénoudergezinnen. 
Ook mevrouw Gardeniers heeft dit 
inderti jd meegedeeld. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb 
mij overigens laten vertellen dat dit 
soort gegevens door het Ministerie 
niet zijn nagegaan bij de verschillende 
sociale diensten. De sociale diensten 
geven een geheel andere opgave. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mevrouw Groenman moet hierop dan 
maar de Regering aanspreken en niet 
mij . Ik ben uitgegaan van de gegevens 
van de Regering en daarop hebben 
wi j al het cijfermateriaal gebaseerd. 
Voorts hebben wij tijdens het monde-
ling overleg hierover ook diepgaand 
gediscussieerd. 

De bodemvrij lating bedroeg dus 
f 145. De Regering is nu met een lager 
bedrag gekomen namelijk f72,60. Wij 
hebben gezegd dat iets minder dan 
een bedrag van f145 bezien kon 
worden om uit de problemen te 
komen. Dit zou men dan moeten 
vinden door het verlagen van het 
maximumbedragvan f217,75. 

Ik waardeer het dat de Regering het 
bedrag van f217,75 heeft laten staan. 
Dit is mijns inziens een goede zaak 
omdat mensen de kans krijgen door 
wat meer beroepsmatige arbeid te 
verrichten tot een wat hogere vrij lating 
te komen. Tegelijkertijd moet de 
eerste volledige vrijlating toch wel 
ergens vandaan komen. Wij accepte-
ren het dat de Minister dit bedrag 
gezocht heeft door het percentage 
van 30 naar 25 terug te brengen. 

Ik proefde even uit het stuk dat er 
misschien nog een gedachte is 
geweest de gelden die nodig zouden 
zijn voor de vri j lating, door de 
éénoudergezinnen te laten opbrengen. 
Ik ben blij dat de Regering de eigen 
gedachte, die even was opgeborreld, 
niet heeft gevolgd. Zij zegt dat de 
gehele groep geconfronteerd zal 
worden met een vrijstellingspercenta-
ge van 25. 

Wi j beoordelen het eindresultaat in 
het licht van de zeer diepgaande 
discussie positief. Het is geven en 

nemen. Mijns inziens zijn wij binnen 
de bestaande budgettaire mogelijkhe-
den tot een verantwoord resultaat 
gekomen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat zijn naar het 
oordeel van mevrouw Kraaijeveld de 
feitelijke budgettaire consequenties? 
Zij heeft zoeven op een vraag van 
mevrouw Groenman verwezen naar 
de stellingname van de Regering. Ik 
heb vanmorgen gezegd dat de 
Regering gemaximaliseerd heeft bij 
het bedenken wat zij kan bezuinigen 
en dat je op de wijze, waarop ik dat 
gedaan heb, tot een heel ander 
bedrag kan komen. Vindt zij dan, als 
het om dat bedrag gaat, dat dan die 
uitruil, zoals die nu gepleegd is, 
rechtvaardig is? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben uitge-
gaan van het debat dat w i j tijdens het 
mondelinge overleg hebben gevoerd 
en van het interpreteren van de 
cijfers. Ik heb de cijfers die daaruit te 
voorschijn zijn gekomen, serieus 
genomen. Wij hebben in het monde-
ling overleg nogal wat kritiek op de 
cijfers gehad. Op die kritiek is op 
bevredigende wijze gereageerd. Ik ga 
ervan uit dat het bezuinigingsbedrag, 
zoals de Staatssecretaris dat heeft 
geformuleerd in zijn schrijven aan de 
Kamer, een correcte weergave is. 

Ik spreek liever niet met de heer 
Buurmeijer over zijn berekeningen die 
aangeven dat er minder bezuiniging 
uitkomt. De Minister van Financiën 
luistert namelijk ook. Ik neem rustig 
aan dat hetgeen daar staat, er ook uit 
zal komen. De praktijk zal dit wel 
leren. Misschien zal de Staatssecretaris 
de heer Buurmeijer antwoord kunnen 
geven, want hij heeft hem dezelfde 
vragen gesteld. Voor mij is het in die 
zin bevredigend dat de Regering 
aangeeft dat er ongeveer hetzelfde 
bezuinigingsbedrag uitkomt, als 
oorspronkelijk de bedoeling was. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Als het nu 
om een lagere bezuiniging zou gaan, 
vindt mevrouw Kraaijeveld dan dat zij 
vanuit haar redenering meer ruimte 
heeft om het bedrag dat nu op 5% 
van het netto minimumloon is 
gebracht, dan alsnog te verhogen? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga er 
voorlopig niet van uit dat er ruimte zit 
in de bezuiniging, in die zin dat wi j 
meer bezuinigen en dat wij daardoor 
dan meer ruimte zouden hebben om 
het extra bezuinigen terug te nemen 
en de vrijstelling aan het begin weer 
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te verhogen. In vorige Regeringsstuk-
ken is het idee om op deze post te 
bezuinigen al naar voren gekomen. 
Als de cijfers heel strikt geïnterpreteerd 
worden, kunnen wi j tevreden zijn met 
hetgeen er nu uitgekomen is. 

Ik neem in ieder geval aan dat wij 
ongeveer in de richting zitten van 
hetgeen wij reeds eerder voor onze 
verantwoordeli jkheid hebben geno-
men. Wij laten het graag aan de 
Staatssecretaris over om te bewijzen 
wat hieruit in de praktijk precies aan 
bezuiniging voortkomt. Ikzie voorlopig 
geen aanleiding om opnieuw te 
pleiten voor een groter vrij latingsbe-
drag. Ik begrijp dat de heer Buurmeijer 
mij daartoe wil brengen, ook gezien 
de stukken die hij op dat punt heeft 
ingediend. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is steeds de derde 
lijn geweest van mevrouw Kraaijeveld. 
Zij had drie sporen. Die hadden wi j 
ook. Zij heeft echter steeds dat derde 
spoor gewenst. Zij heeft zelf als eerste 
het bedrag van 10% in de mond 
genomen tijdens het mondelinge 
overleg. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb net in 
een korte historische schets van 
vorige week en de week daarvoor 
aangegeven hoe mijn gedachten 
mede ontwikkeld zijn vanwege de 
gegevens die van de kant van de 
Regering op ons afkwamen. Ik ben nu 
tevreden, zij het niet heiemaal, met 
hetgeen er ten slotte is uitgekomen. Ik 
heb het zojuist een verantwoord 
resultaat genoemd, althans volgens 
onze opvatting. 

Het wetsontwerp dat het voornemen 
van de Regering op het punt van de 
minimumdagloonbepalingen weer-
geeft, vinden wij moeilijk. Wij hebben 
al laten blijken dat wi j , in het licht van 
de harde bezuinigingsnoodzaak, 
achter de bedoelingen van de Regering 
staan. Het is echter onbevredigend 
dat nu opnieuw ad hoc maatregelen 
worden genomen zonder dat een 
aantal duidelijke hoofdli jnen is 
getrokken ten aanzien van een herzien 
stelsel van sociale zekerheid. 

Principiële lijnen zijn nodig. Wij 
moeten binnenkort echt tot die keuzen 
komen. De Regering en ook de Kamer 
hebben deze nog niet gemaakt. Het is 
zeer onbevredigend om op deze wijze 
aan het werk te gaan. 

De verhouding tussen loondervings-
functie en minimumbehoeftefunctie is 
een cruciale l i jn, waarover wi j nog 
niet uitgepraat zijn. Wij missen een 

consequente lijn in de diverse regelin-
gen ten aanzien van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. Wij 
grijpen op dat punt in een gat. 

Wij hebben hier te maken met 
gehuwden die er in vergelijkbare 
omstandigheden door de voorgeno-
men wetswijziging slechter voor 
komen te staan dan ongehuwd 
samenwonenden. Een ongehuwd 
samenwonende waarvan de partner 
niet verdient maar die daarvoor toch 
de zorg heeft, komt er moeilijker voor 
te staan dan tot nu toe. 

In het verslag hebben wij gevraagd 
naar definities op dit punt om aan te 
geven hoe men te werk zou moeten 
gaan. Bij de koopkrachttoeslagwetge-
ving, bij voorbeeld, wordt gerekend 
met de gehuwde en zijn echtgenoot. 
Onder die echtgenoot wordt verstaan 
degene die met de aanvrager op de 
dag van de aanvrage een gezamenlijke 
huishouding voert. De Regering zegt 
hierop terecht dat dit valt onder de 
invloedssfeer van de Bijstandswet 
omdat de koopkrachtregeling daarop 
geënt was. 

Het blijft onbevredigend dat men 
een groep in de ene regeling anders 
behandelt dan in een andere regeling. 
Ik ben het met diverse afgevaardigden 
eens dat ik b.v. ook met betrekking tot 
de gezinslasten een duidelijke definitie 
moet komen. Ik ben het met de 
Regering eens dat zolang het burgerlijk 
recht niet gewijzigd is, wi j maar het 
beste de huidige situatie kunnen 
handhaven. 

Misschien moeten wi j niet eens tot 
wijziging van het burgerlijk recht 
overgaan. Mijns inziens komen wi j 
echter toch in een vicieuze cirkel 
terecht. Wij moeten op niet al te lange 
termijn met elkaar praten over de 
wijze waarop wi j de gehuwden in een 
economische eenheid en de samenwo-
nenden in een economische eenheid 
die niet gehuwd zijn, ook qua termi-
nologie, zouden moeten behandelen. 

De heer Linschoten (VVD): Begrijp ik 
uit de woorden van mevrouw Kraaije-
veld dat los van het feit dat er defini-
t ieproblemen zijn, zij in principe wel 
vindt dat met betrekking tot de sociale 
wetgeving de vorm van samenleving 
niet relevant mag zijn voor de manier 
waarop de rechtspositie van mensen 
ontstaat? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Hetgeen de heer Linschoten nu zegt 
staat ook in zijn motie. Ik zeg echter 
nog geen ja tegen zijn motie. Hij doet 
daarin al een uitspraak over de wijze 
waarop het dan precies zou moeten. 

Met de Regering constateer ik dat 
de ongehuwd samenwonenden er in 
het ene geval wat slechter afkomen 
dan de gehuwden terwijl in het 
andere geval de gehuwden er weer 
net wat slechter afkomen dan de 
ongehuwd samenwonenden. In dit 
wetsvoorstel zijn beide situaties 
ingebouwd. 

Mijns inziens zouden wi j toch diep 
moeten nadenken over de formulering 
van ongehuwd samenwonenden 
waarbij men zich zou moeten 
afvragen of men in het sociale-
zekerheidsstelsel, zoals de heer 
Linschoten in zijn motie aangeeft, 
geen enkel verschil zou moeten 
maken met gehuwd samenwonenden. 
Misschien komen wij hierop uit. 

Ik weet ook niet welke precedentwer-
king dit heeft naar andere categorieën 
en regelingen in het inkomensstelsel. 
Ik herinner aan de nota Op weg, 
waarin de gehuwden gelijkgesteld 
werden met ongehuwd samenwonen-
den en aan de discussie die daarover 
losbarstte in de Kamer. Het ging toen 
met name over de belastingplicht. 
Door verschillende fracties werd toen 
een andere opstelling gekozen dan de 
opstelling, neergelegd in de motie 
van de heer Linschoten. Mijns inziens 
moeten wij hierover nog diepgaande 
discussies voeren. 

De heer Linschoten (VVD): Ik ben het 
wat het laatste betreft met mevrouw 
Kraaijeveld eens. In mijn motie geef ik 
echter niet precies de manier aan 
waarop de zaak geregeld zou moeten 
worden. In de motie doe ik een 
principe-uitspraak. Ik zeg daarin dat 
er eigenlijk geen verschil mag bestaan 
in de manier waarop de overheid 
bepaalde vormen van samenleving 
behandelt, of dit nu een gezin is op 
basis van een huwelijk, of een gezin 
bestaande uit twee ongehuwd 
samenwonenden of een andersoortige 
situatie waarin mensen met elkaar 
samenwonen. 

Mijn stelling is - ik heb dat ook in 
de motie trachten te verwoorden - dat 
de overheid tussen de verschillende 
samenlevingsvormen geen onder-
scheid mag maken. Ik begrijp best dat 
deze problematiek nog aan de orde 
komt als wi j praten over de gehele 
stelselwijziging. Dit geldt ook voor de 
fiscale problemen in relatie tot de 
nota Op weg en de Contourennota. 
Het gaat er de fractie van de VVD om 
dat er ten principale geen verschil 
mag bestaan tussen de verschillende 
vormen van samenleving, althans wat 
de benadering van de overheid 
betreft. 
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Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik wacht graag het antwoord van de 
Regering op de motie van de heer 
Linschoten af. Ik merk alleen nog op 
dat gelijkberechtiging kan leiden tot 
een gelijke behandeling, maar soms 
toch ook tot een verschillende 
behandeling, zonder dat er sprake is 
van discriminatie. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wat zou 
volgens mevrouw Kraaijeveld de 
consequentie zijn van haar verhaal -
het interruptiedebatje dat wij net 
hebben gehad vond ik tekenend 
- omdat zij zelf zegt dat het wets-
ontwerp met betrekking tot de 
minimumdagloonbescherming 
vooruit loopt op de 'stelseldiscussie', 
dat er nog in vele opzichten in een gat 
wordt gegrepen en dat in feite de 
consequenties van een dergelijke 
wetswijziging, vooruit lopend op de 
stelselherziening, eigenlijk niet goed 
zijn te schatten? Ik heb voorgesteld 
het wetsontwerp aan te houden en ik 
wi l graag haar reactie hierop horen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik deel die opvatting niet! Wij hebben 
onze benadering in het licht gesteld 
van de dwingende noodzaak tot 
bezuinigen. Het is mijns inziens 
verantwoord om dit voornemen te 
volgen, maar ik zeg tegelijkertijd dat 
het zeer onbevredigend is om, zonder 
de grote lijnen nog precies te hebben 
vastgesteld, op voorhand al een 
aantal dingen te moeten doen. Dat is 
zeer onbevredigend, maar het zal niet 
onoverkomelijk zijn. Ik volg dus niet 
de suggestie van mevrouw Ter Veld 
om de zaak uit te stellen tot wij dat 
grote heldere zicht hebben verkregen. 

Ik maak nog een opmerking over de 
deeltijdwerkers. Dat voor eventuele 
toeslagen geen goede oplossing kan 
worden geboden, duidt ook op een 
lijn die nog niet de benodigde helder-
heid heeft. Er is nog geen consequente 
lijn uitgezet. Ik ben benieuwd naar de 
reactie van de Regering op opmerkin-
gen die andere fracties hierover 
hebben gemaakt. 

Wij waarderen echter dat de 
Minister in de memorie van antwoord 
aangeeft, dat hij, op het moment dat 
het minimumdagloon in de WAO 
vervalt, alsnog wi l bekijken hoe 
eventueel voor bepaalde groepen 
deeltijdwerkers in de AAW een aparte 
toepassing van de regeling kan 
worden gerealiseerd. De Minister 
denkt dan vooral - ook wi j denken 
vooral aan die groep - aan partners 
die beiden een deelinkomen hebben 
en zo gezamenlijk voor het totale 

gezinsinkomen zorgen en die in het 
nu voorgestelde stelsel in de proble-
men kunnen komen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik heb 
een amendement voorbereid - en ik 
kan mij voorstellen dat bestudering 
daarvan enige ti jd vergt - waarin dit 
probleem op zorgvuldige wijze is 
opgelost. Misschien kan ik in tweede 
termijn van mevrouw Kraaijeveld 
hierop een reactie krijgen. Het 
amendement geeft namelijk een zeer 
adequaat antwoord op hetgeen zij nu 
aan de Regering vraagt. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA): 
Ik zal het diepgaand bestuderen, zoals 
mijn collega Gerritse en ik andere 
zaken in de CDA-fractie bestuderen 
die door de PvdA worden voorgesteld. 
Ik heb het idee - misschien klopt dit 
niet - dat het amendement van 
mevrouw Ter Veld en anderen een 
grotere dan de door mij genoemde 
beperkte groep betreft. Zij zal mij dat 
mettertijd kunnen uitleggen. 

Ik maak nog een opmerking over de 
relatie tussen de derde EG-richtlijn en 
hetgeen in het wetsontwerp wordt 
voorgenomen. Ik dank de Regering 
voor de verdere toelichting daaronv 
trent in de memorie van antwoord. De 
richtlijn wordt formeel toegepast. De 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen - daar gaat het immers om 
in de derde EG-richtlijn - is niet in het 
geding. In de uitwerking wordt echter 
ook over verdere verzelfstandiging en 
dergelijke gesproken. Vindt de 
Minister nu niet dat dit voornemen 
wat haaks staat op de geest van de 
richtlijn? Ik wijs hierbij op het advies 
van de Emancipatieraad, waarin 
bepaalde opvattingen over deze zaak 
worden geventileerd. 

Toen ik de Regering in het verslag 
vroeg of er een advies van de Emanci-
patieraad was, werd ik op mijn 
wenken bediend en kwam er inderdaad 
op het nippertje een advies van die 
raad. Is ook de Staatssecretaris van 
Emancipatiezaken bij deze zaken 
betrokken, aangezien deze voorstellen 
erg veel met emancipatiebeleid te 
maken hebben? 

Er is al een hele ti jd een interdepar-
tementale werkgroep aan het werk, 
die het hele inkomensbeleid toetst 
aan emancipatie-ontwikkeling. Is die 
werkgroep al bijna klaar en zullen de 
resultaten binnenkort in het regerings-
beleid blijken? 

Wij hebben vragen gesteld over de 
57,5-jarigen. De Regering noemde in 
haar memorie van antwoord onze 
vraag wel, maar heeft die verder niet 
beantwoord. Welk effect verwacht de 

Regering zelf? De 57,5-jarigen kunnen 
er nu van uitgaan dat zij tot aan hun 
65ste van een bepaalde regeling 
gebruik kunnen maken zodat zij 
bereid zijn om eerder uit het arbeids-
proces te treden. Zal de maatregel 
die nu wordt genomen, niet een 
negatief effect hebben op de bereid-
heid van deze mensen om toch 
sneller af te vloeien dan anders het 
geval zou zijn geweest? 

De Regering noemt een bedrag van 
70 a 80 min. voor de verlengde 
overgangsmaatregel voor 57,5-jarigen 
en een bedrag van 65 min. voor 
verlenging van de algemene over-
gangsmaatregel. Zou de Regering 
nog kunnen aangeven, hoe die 
getallen zijn opgebouwd. 

Ten slotte wi l ik, wat dit wetsontwerp 
betreft, erop aandringen, de evaluatie 
van de uitvoering goed bij te houden. 
Wij zijn nogal bezorgd over de 
uitvoering en wij zouden dan ook 
graag daaromtrent geïnformeerd 
worden op het moment waarop de 
Regering over informatie beschikt. 
Gisteren bleek al in het debat dat er 
een soort welles-nietes-spelletje 
ontstaat over de vraag, of men het 
aankan. 

Ten slotte de beëindiging van de 
vereveningstoeslagen. De Regering 
zal begrijpen dat wi j haar wat dit 
voorstel betreft slechts schoorvoetend 
volgen. Met pijn in het hart stemmen 
wij ermee in op grond van de bezuini-
gingsnoodzaak. Onze fractie is nogal 
actief geweest op dit punt. Zij heeft 
initiatieven genomen om de vereve-
ningstoeslag van toepassing te laten 
zijn op de categorie waarom het nu 
gaat. Die wordt nu beëindigd. 

Wij stemmen er dus slechts node 
mee in, maar wij zijn het er wel mee 
eens, dat het nu maar moet, omdat bij 
bezuinigingen het eerst gedacht moet 
worden aan degenen met een relatief 
voordeel. Daarvan is in dit geval 
sprake. 

Wij hebben in het verslag de 
Regering twee gedachten ter overwe-
ging meegegeven. De Regering heeft 
ons er thans op beide fronten van 
overtuigd, dat die gedachten toch niet 
gerealiseerd zouden moeten worden. 
In het verslag stond ook al, dat wi j die 
suggesties slechts aarzelend deden. 
Wij nemen ze nu terug. 

Wij blijven ons wel zorgen maken 
over de zo plotselinge beëindiging 
van de toeslag. Weliswaar heeft men 
al enige ti jd geluiden kunnen opvangen 
die erop wezen, dat dit voornemen 
wellicht zou worden uitgevoerd, maar 
nu komt de maatregel toch nog wel 
op een vrij abrupte beëindiging neer. 
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Wil de Regering nog eens bezien, of 
het niet mogelijk is, een fasering toe 
te passen? Men zou kunnen denken 
aan het laten vervallen van de helft 
van de toeslag per 1 januari aanstaan-
de en de andere helft op 1 jul i . 

Als de Regering dit onderzoekt, zou 
zij daarbij misschien ook kunnen 
bekijken, of onderscheid zou kunnen 
gemaakt tusen de verschillende 
categorieën. Wellicht is het effect van 
de maatregel niet voor alle categorieën 
even zwaar. Zou de Regering ons 
hierop enig zicht kunnen geven? Als 
onze veronderstelling juist is, zou 
gedacht kunnen worden aan uitzonder-
ingen voor bepaalde categorieën. Wij 
zijn nog niet zo ver, dat wi j die lijn 
voorstaan, maar wij willen wel graag 
informatie over deze mogelijkheden. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

(Rumoer op de publieke tribune.) 

De vergadering wordt enige ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Uitstel van de 
wijziging van rechtswege door 
indexering van de bedragen voor 
levensonderhoud tot 1 april 1983 en 
afwijking daarbij van de aanpassings-
methodiek, alsmede achterwegelating 
van de wijziging van rechtswegen 
door indexering van de inkomensgren-
zen en eigen bijdragen van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermo 
genden per 1 januari 1983 (17671). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! Het 
blanco verslag dat wi j hebben 
ingediend, moet zo worden uitgelegd, 
dat wi j het in beginsel eens zijn met 
de strekking van het wetsontwerp. 

Desalniettemin zullen wij nog een 
aantal kanttekeningen plaatsen, 
voornameli jk bij artikel I, betreffende 
uitstel van de wijziging van rechtswege 
bij indexering van de bedragen voor 
levensonderhoud tot 1 april 1983 en 
afwijking daarbij van de aanpassings-
methodieken. In het in lid 1 
aangehaalde artikel 402a van boek I 
van het Burgerlijk Wetboek staat in 
het eveneens aangeduide lid 3, dat bij 
algemene maatregel van bestuur zal 
worden bepaald wat onder 'indexcijfer 
der lonen' wordt verstaan. 

Welnu, deze algemene maatregel 
van bestuur werd op 3 november 
1982 door de Koningin getekend, 
werd uitgegeven op 16 november 
1982 en verscheen in het Staatsblad 
op 3 december 1982. Er kan worden 
geconstateerd, dat de procedure rond 
deze algemene maatregel van bestuur 
parallel liep met de procedure die in 
gang werd gezet om via dit wets-
ontwerp meteen weer af te wijken van 
hetgeen per algemene maatregel van 
bestuur in wezen nog niet of nauwelijks 
was geregeld. 

Op het moment dat de nota naar 
aanleiding van het verslag verscheen, 
was de amvb zelfs nog niet gepubli-
ceerd. 

Aangenomen mag worden, dat 
ti jdens de procedure rond de algemene 
maatregel van bestuur werd ontdekt 
dat bij de letterlijke uitvoering grote 
onbill i jkheden zouden kunnen 
optreden, met name ten aanzien van 
de alimentatieplichtigen. De vraag is 
nu, of men na die ontdekking de 
ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur, die indertijd als bijlage bij het 
betrokken wetsontwerp was gevoegd, 
niet zo had kunnen veranderen, dat 
deze onbill i jkheden direct konden 
worden weggenomen. Zou artikel 2 
van de amvb daarvoor geen ruimte 
hebben kunnen bieden? 

Zowel in de memorie van toelichting 
als in de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt duidelijk gemaakt dat 
de afwijking, zoals die in wetsontwerp 
17 671 wordt beoogd, eenmalig zal 
zijn, hetgeen dus mede inhoudt, dat 
het onderhavige wetsontwerp, 
eenmaal wet geworden, niet wordt 
verlengd. Wel is toegezegd, dat op 
korte termijn zal worden nagegaan, of 
het gewenst is, de wettelijke regeling 
ten principale te bezien. 

Wij nemen aan, dat hierbij mede in 
ogenschouw wordt genomen, dat de 
bij wet vastgelegde indexering bij een 
opgaande conjunctuur nadelen heeft 
voor de ontvangende partij en bij een 
neergaande conjunctuur voor de 
betalende. Die lijken in de praktijk 
zelfs zwaarder te wegen. 

Mijn fractie zal het op prijs stellen, 
indien de bewindslieden hun bevindin-
gen in een brief aan de Kamer 
neerleggen, opdat ten principale over 
indexeringsmogelijkheden kan 
worden gesproken, alvorens een 
nieuwe poging tot wetteli jke regeling 
wordt gedaan. 

In de memorie van toelichting is 
aangegeven waarom en op welke 
wijze het indexcijfer voor de lonen is 
geschoond van 'oneigenlijke elemen-
ten'. Dit levert een verlaging op van 

8,6% tot 6,4% op jaarbasis. Nu uit de 
nota naar aanleiding van het verslag 
blijkt, dat het uitstel van de wijziging 
van rechtswege van de bedragen van 
levensonderhoud tot 1 april 1983 
helemaal niets te maken heeft met de 
voorgenomen adempauze, is toch niet 
helemaal duidelijk waarom juist die 
datum is gekozen. Was het om alsnog 
een in de ogen van de bewindslieden 
billijker percentage te verkrijgen? Hoe 
billijk is die verlaging tot 4,8% 
eigenlijk, als uit de nota naar aanleiding 
van het verslag en in antwoord op 
vragen van leden van de Partij van de 
Arbeid blijkt, dat het beslag op de 
uitgaven in het kader van de Algemene 
Bijstandswet met naar schatting f 1 tot 
f 2 min. per jaar extra kan toenemen? 
Weet het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid daar al van? 

In de memorie van toelichting 
wordt mede als reden voor de datum 
van 1 april aangevoerd dat bedrijven 
die zorg dragen voor de uitkering van 
alimentaties de gelegenheid moeten 
hebben, het nieuwe percentage in de 
loonadministratie in te voeren. Hoe is 
het dan technisch nog mogelijk om op 
grond van de ontwikkeling van lonen 
en salarissen, zoals deze in het begin 
van 1983 zichtbaar zal worden, een 
per 1 april 1983 ingaand wijzigingsper-
centage vast te stellen, waarbij de 
normen die bij en krachtens artikel 
402a Boek I BW zijn gesteld, zelfs 
geheel buiten toepassing blijven? 

Wij vragen ons trouwens af of het 
gezien de na-ijling principieel wel juist 
zou zijn, deze eventuele loonontwikke-
lingen nog in de vaststelling van het 
indexeringspercentage te betrekken. 
Bovendien achten wij het helemaal 
niet correct, de bewindslieden daarbij 
geheel de vrije hand te geven, nu de 
wetgever zelf heeft getracht een en 
ander tot en met een cijfer achter de 
komma te regelen. 

Wij verwachten daarom dat de 
bewindslieden, als zij inderdaad 
gewichtige redenen menen te hebben 
om het percentage alsnog te verande-
ren, de Kamer daarvan in een brief op 
de hoogte zullen stellen, opdat de 
Kamer daarover desgewenst met de 
bewindslieden van gedachten kan 
wisselen. 

Artikel II - ik heb begrepen dat dit 
nu artikel III is geworden - van dit 
wetsontwerp betreffende de wijziging 
van de inkomensgrenzen en eigen 
bijdrage in de WROM, werpt wat ons 
betreft geen fundamentele vragen op. 
Zowel de memorie van toelichting als 
de nota naar aanleiding van het 
verslag hebben ons overtuigd van het 
feit dat deze eenmalige bevriezing van 
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de bedragen van de inkomensgrenzen 
en eigen bijdrage de personele 
reikwijdte van de WROM momenteel 
niet wezenlijk aantast. Het is een voor 
ons aanvaardbare wijze om collectieve 
uitgaven in de hand te houden. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorgestelde uitstel en 
de wijziging van de indexering van de 
bedragen voor levensonderhoud 
hebben grote gevolgen voor de 
alimentatiegerechtigden. Het uitstel 
tot 1 april 1983 leidt ertoe dat de 
alimentatiegerechtigden er in de 
eerste drie maanden van 1983 niets 
bij krijgen. Dat is een niette rechtvaar-
digen zaak. Ik begrijp niet hoe men dit 
kan en wil argumenteren. 

Los van de vraag hoe hoog het 
percentage moet zijn, ligt toch in het 
Burgerlijk Wetboek vastgelegd dat de 
verhoging per 1 januari ingaat. 
Waarom is daarvan afgeweken? Ik kan 
niet tot een andere conclusie komen, 
dan dat dit gebeurt om op een 
percentage van 4,8 uit te komen voor 
het gehele jaar. De verlaging van het 
eigenlijke percentage van 8,6 naar 6,4 
kan door de bewindslieden nog wel 
worden geargumenteerd, waarbij ik 
ze zelfs nog kan volgen. Daarna houdt 
het echter op! De stap van 6,4% naar 
4,8% valt niet te verdedigen. Wij 
praten immers over aanpassingen 
achteraf, over september 1981 tot 
september 1982. De inkomensver-
wachtingen voor 1983 mogen daarbij 
geen rol spelen, want dan is er 
inderdaad sprake van 'dubbel pakken', 
namelijk nu kijken naar de inkomens-
verwachtingen van 1983 en straks op 
1 januari 1984 natuurlijk weer kijken 
naar de feitelijke inkomensverhoudin-
gen in 1983. Het gaat nu om september 
1981 tot september 1982. Naijlen en 
niet vooruit lopen! 

Hoe langer de rechtsgeldige 
aanpassing wordt uitgesteld, hoe 
meer de alimentatieplichtigen naar 
hun besteedbare inkomen in 1983 
zullen kijken, een argument van de 
bewindslieden. Er is dus naar onze 
mening slechts meer reden om 
invoering per 1 januari aanstaande 
niet u i t te stellen. 

Het argument in de nota naar 
aanleiding van het verslag dat de 
alimentatie in relatief betere tijden 
met een aanzienlijk geringer percenta-
ge is verhoogd, kan geen argument 
zijn om dit nu ook te doen. Men zou 
zeggen dat het eerder andersom is. 
Het is jammer dat de verhoging 
indertijd niet hoger was. 
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Dat de Regering reeds te kennen 
heeft gegeven, 4,8% op jaarbasis juist 
en redelijk te achten, is nog minder 
een argument. Hiermee kan men het 
parlement wel naar huis sturen, wat 
niet de bedoeling kan zijn van de 
bewindslieden, die zelf pas achter de 
regeringstafel zitten. 

De fractie van de PPR pleit voor 
invoering per 1 januari aanstaande en 
voor een verhoging met 6,4%. Ik 
vraag de bewindslieden of, als de 
Kamer dit uitspreekt, invoering per 1 
januari 1983 mogelijk is en, zo niet, 
hoeveel ti jd hier overheen moet gaan. 

Het tweede punt waarover wij 
spreken, wordt gevormd door de 
inkomensgrenzen en de eigen 
bijdragen van de Wet rechtsbijstand 
on- en minvermogenden. Het argu-
ment is dat door geen wijziging hierin 
aan te brengen en gezien de verwach-
tingen voor de inkomens in 1983, een 
grotere groep onder de regeling zal 
vallen. Hiervoor geldt dezelfde 
argumentatie als voor het vorige 
punt: het gaat om naijlen en niet om 
vooruit lopen. Daarom heb ik hiertegen 
dezelfde bezwaren, al zijn zij misschien 
anders gekleurd. 

Willen wij hierin meegaan, dan 
moeten de bewindslieden ten minste 
duidelijk maken dat mensen die in 
1981 en 1982 voor een bijdrage 
krachtens de WROM in aanmerking 
kwamen, dit in 1983 ook komen, in 
dezelfde categorieën. Als dit het geval 
is, is hetgeen de Regering voorstelt, 
los van de verdere discussie, redelijk 
te noemen. Er moet dan echter 
worden aangetoond dat iemand die 
dit jaar recht had op een bepaalde 
bijdrage, deze volgend jaar behoudt. 
Voor ons staat voorop dat wie hulp 
nodig heeft, deze moet kunnen 
krijgen. Dit geldt zeker voor de 
rechtshulp. 

Financiële drempels mogen mensen 
in nood niet van deze hulp afhouden. 
Wij zijn het dan ook eens met het 
standpunt van de landelijke vereniging 
van medewerkers van de bureaus 
voor rechtshulp dat de doelgroep van 
de WROM wordt gevormd door 
personen met bepaalde inkomens die 
men wi l vrijwaren van de plotseling 
opkomende, niet voorzienbare hoge 
kosten van rechtsbijstand en dat het 
niet om een vaststaand aantal 
gerechtigden gaat. De discussie over 
het ontwerp van wet tijdelijke voorzie-
ningen rechtsbijstand zal ongetwijfeld 
hierover gaan. Hierop willen wi j 
echter op geen enkele wijze vooruit lo-
pen. 

Misschien kan de Minister zeggen 
hoe het staat met de indiening van dit 
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wetsontwerp. Is er enig zicht op het 
moment waarop de Kamer dit in 
behandeling krijgt? Ik moet voorzichtig 
spreken over het wetsontwerp, omdat 
wi j de inhoud ervan nog niet kennen. 
Gelet op datgene wat hierin allemaal 
zal worden geregeld, neem ik aan dat 
de parlementaire behandeling ervan 
enige ti jd zal vergen. Hoe denkt de 
Minister binnen de begroting voor 
1983 te kunnen blijven of hebben wi j 
andere noodprocedures van de 
bewindsman te verwachten? 

Wij kunnen enig begrip opbrengen 
voor de problemen met de snelle 
stijging van de uitgaven onder de 
post rechtshulp op de begroting. 
Hierbij is overigens een lang betoog 
te houden over veranderingen in de 
samenleving en over besluiten die in 
het parlement worden genomen en 
die soms ertoe leiden dat meer 
mensen rechtshulp zoeken en nodig 
hebben. De fractie van de PPR kan 
niettemin enig begrip opbrengen voor 
de moeilijkheden van het kabinet. 
Juist daarom vraag ik de Minister of 
het hem niet verstandig lijkt, gelet op 
de invoering van de tijdelijke wet en 
de begrotingsgelden in 1983, snel in 
overleg te treden met de advocatuur, 
vooral de sociale advocatuur, die 
vooral met de WROM te maken heeft. 

Van die kant is de afgelopen tijd 
aangedrongen op overleg over bij 
voorbeeld de contractbasis, een 
de-regulering en de vraag van het 
echtscheidingsrecht. Dat overleg zou 
misschien zelfs kunnen leiden tot een 
beperking van de uitgavenstijging. Bij 
de advocatuur en de sociale advoca-
tuur leven daarover veel gedachten. 
De bewindslieden zouden er dan ook 
verstandig aan doen, juist op dit 
ogenblik overleg te voeren. Daaruit 
kunnen misschien zaken voortkomen 
die gunstig zijn op het moment dat 
wij hier de tijdelijke wet bespreken. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij spreken 
vandaag over twee indexeringsmetho-
den die in eikaars verlengde liggen: 
die van de alimentatie en die van de 
rechtsbijstand. De voorbereiding 
ervan heeft in i j ltempo plaatsgevon-
den. Dat is jammer; het kan de 
behandeling schaden. Naar de 
mening van mijn fractie was de frictie 
die dit wetsontwerp behandelt toch 
echt te voorzien geweest. Kan de 
Regering bij een eventueel - met de 
nadruk op 'eventueel' - volgende 
maal hierop niet iets alerter zijn? 

Mijn fractie is evenwel bereid, 
onder bepaalde voorwaarden haar 
steun aan dit wetsontwerp te geven. 
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Is de Regering wel voldoende alert op 
mogelijke cumulaties in inkomensach-
teruitgang die kunnen optreden door 
diverse bezuinigingsmaatregelen die 
dezer dagen worden voorgesteld? 

Ik noem als voorbeelden - alleen al 
in deze week - de verlaging van 
bijstandsuitkeringen, de aanpassing 
var, het minimum-dagloon en de 
intrekking van RWW voor de zeer 
jeugdigen. Overlegt Justitie met 
andere departementen over deze 
cumulatie? Zo neen, wi l men dat 
voortaan doen? Ons staan nog meer 
bezuinigingen te wachten, bij voor-
beeld in het kader van de ontwerpwet 
tijdelijke voorzieningen rechtshulp. 

Wat de alimentatie betreft, spreekt 
het doel van de voorgestelde wijziging 
ons aan, namelijk: niet klakkeloos de 
wettelijke regeling volgen maar deze 
bijstellen wanneer zij onrechtvaardig 
is. Dit bijstellen heeft de Regering in 
twee opzichten gedaan, door de 
effecten van een herstructurering in 
de ca.o. 's en de verwerking van 
toeslagen in de bouwsector buiten 
beschouwing te laten, waardoor de 
stijging van de alimentatie niet 8,6% 
bedraagt - hetgeen zeer hoog zou zijn 
- maar 8,6% minus 2,2% - voor de 
bouwsector - dus 6,4%; vervolgens 
door de invoeringsdatum te verschui-
ven van 1 januari naar 1 april 1983, 
vooral om technische redenen. 

Op jaarbasis bedraagt een verhoging 
van de alimentatie over 1983 door die 
verschuiving niet 6,4% maar 4,8%. 
Mijn fractie is het eens met het eerste, 
maar oneens met het tweede. Ook wij 
achten een verhoging van 8,6% 
onredelijk hoog, en gaan dus akkoord 
met de genoemde aftrek. Maar wi j 
vinden het van het goede te veel, in 
letterlijke zin wanneer dit nu, om 
weinig inhoudelijke redenen, verder 
daalt in 1983 tot 4,8%, immers, de 
alimentatiegerechtigde ontvangt door 
de indexeringsregeling een gewone, 
gerechtvaardigde compensatie voor 
de gestegen kosten van levensonder-
houd. Het is niet zo maar een cadeautje. 

De gelijke behandeling van de 
alimentatiegerechtigde en de alimen-
tatieplichtige brengt mee dat in het 
wetsontwerp met beide rekening 
moet worden gehouden. Dat is over 
1983 nu niet gebeurd. Wij werden op 
deze onrechtvaardige situatie mede 
attent gemaakt door het advies van de 
Emancipatieraad dat wi j na het 
indienen van het voorlopig verslag 
ontvingen. 

Dat lag overigens niet aan de 
Emancipatieraad; die was namelijk 
niet om advies gevraagd door de 

Regering. Wij hebben van zijn onge-
vraagd advies goede nota genomen. 
De fractie van de PvdA had hierover 
overigens reeds opmerkingen in het 
voorlopig verslag gemaakt. Samen 
met die fractie hebben wi j dan ook 
een amendement ingediend, waarvan 
de formulering in samenwerking met 
het departement tot stand is gekomen 
en dat inmiddels is rond gedeeld. In 
ons voorstel wordt de verhoging per 1 
april 8,5% en per 1 januari 1984 6,4%. 
Voor de toelichting verwijs ik naar het 
amendement. 

Gelukkig gaat het om een eenmalige 
afwijking. In de memorie van toelich-
ting wordt ons beloofd dat op korte 
termijn zal worden bezien of het 
gewenst is, de zojuist tot stand 
gekomen wettelijke regeling opnieuw 
te wijzigen. Wij hebben hierover 
enkele vragen. Welke aanwijzingen 
hebben de bewindslieden nog meer 
- meer dan die welke aanleiding 
vormden voor het tot stand komen 
van dit wetsontwerp - om te veron-
derstellen dat het niet goed loopt met 
de huidige regeling? 

Wil de Regering in dat geval wel 
vooraf de Emancipatieraad inschake-
len, of is dit al gebeurd? Graag krijgen 
wij nog eens een bevestiging van het 
feit dat het hier een unieke operatie 
betreft. In beginsel is D'66 namelijk 
tevreden met het huidige stelsel, dat 
immers rekening houdt met de 
draagkracht van de alimentatieplichti-
ge en de behoefte van de alimentatie-
gerechtigde, en ook met de eventuele 
stijging van lonen. Zo duidelijk zien 
wi j de dringende noodzaak van een 
stelselwijziging op dit moment niet. 

Van veel meer gewicht achten wi j 
een beperking van de alimentatieduur. 
Deze is thans niet aan de orde, maar 
wij maken graag van de gelegenheid 
gebruik, de bewindslieden te vragen 
of er resultaten zijn van de bespreking 
van het zogenaamde rapport Lukacs, 
waarin immers een beperking van de 
alimentatieduur wordt voorgesteld. Is 
een wetsontwerp dienaangaande 
reeds in een vergevorderd stadium? 

Wat het voorstel ten aanzien van de 
indexering van de Wet Rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden betreft, 
zien wi j de ontwikkelingen wel met 
zorg tegemoet, en wel om twee 
redenen: de geweldige kostenstijging 
en daarnaast de bezuinigingen die 
ons te wachten staan. De thans voor 
ons liggende voorstellen achten wij 
echter niet onredelijk. Ook hier leggen 
wij de nadruk op het eenmalige 
karakter, in afwachting van de 
aangekondigde ingrijpende wijziging 
van de WROM. Een sprongsgewijze 

uitbreiding van de kring van degenen 
die voor gefinancierde rechtsbijstand 
in aanmerking komen, acht mijn 
fractie inderdaad moeilijk. 

Wij hebben toch goed begrepen dat 
het gaat om een stabilisatie van 
personele reikwijdte totdat het andere 
wetsontwerp er is? Met pijn in het 
hart, want de gevolgde procedure 
was bepaald niet fraai, gaat D'66 
voorlopig akkoord. Meerfundamentele 
opmerkingen zullen wi j plaatsen bij 
de parlementaire behandeling van de 
wijzigingen van WROM. Dan wil len 
wij opnieuw een duidelijk beeld 
krijgen. Wij zullen dan ook graag 
vergelijkingen trekken met de situatie 
van 1982, de situatie van 1983-waar toe 
heeft dit wetsontwerp geleid - en de 
situatie zoals die in het komende 
wetsontwerp wordt voorgesteld. 

Wellicht wi l de Regering, nu de 
memorie van toelichting nog niet 
geheel geschreven is, met onze 
wensen rekening houden, hetzij in de 
bijlage hetzij in de toelichting zelf. Met 
belangstelling wachten wij thans het 
antwoord van de Regering af. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het wetsontwerp 
waarover wi j spreken behelst twee 
hoofdelementen: enerzijds de aanpas-
sing vanuit het indexeringsmechanis-
me voor alimentatie en anderzijds de 
weglating van een wijziging van de 
indexering in de Wet Rechtsbijstand 
aan on- en minvermogenden, vooruit-
lopend op een reeds aangekondigde 
wijziging in deze wet. 

Ten principale valt er over beide 
ontwerpen met mijn fractie te praten. 
Er moet echter wel een behoorlijke 
afweging worden gemaakt tussen 
inkomenseffecten voor zowel al imen-
tatiegerechtigden als voor alimentatie-
plichtigen en voor effecten op de 
rechtshulpverlening. 

Dat is niet mogelijk in een te laat 
ingediend wetsontwerp. Deze proble-
matiek was al lang te voorzien. De 
Regering heeft zichzelf in wezen door 
de computers voor het blok laten 
zetten. 1984 komt dan wel beangsti-
gend dichtbij en niet alleen in de zin 
van jaartelling! 

Wij menen dat die discussie zo 
spoedig mogelijk en naar aanleiding 
van volwaardige ontwerpen in deze 
Kamer moet worden gehouden. 
Anderzijds hebben wi j begrip voor de 
problemen waarmee de Regering 
wordt geconfronteerd. In het bijzonder 
ten aanzien van alimentatie zijn wi j 
van mening dat enige aanpassing, 
vooruit lopend op de toegezegde 
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regeling, per 1 januari 1984 een 
redelijke zaak zou zijn. 

Wij zijn van mening dat het redelijk 
is ook de alimentatieverplichtingen te 
schonen van de effecten van de 
bouw-c.a.o. Er gebeurt echter meer in 
dit wetsontwerp. Het tweede lid onder 
I is een caoutchouc-artikel. De Regering 
kan daarmee alle kanten uit en kan zo 
de systematiek van de aanpassing 
van de indexering buiten toepassing 
laten. Nu beseffen wi j dat, als er 
bijzondere ontwikkelingen zijn ten 
aanzien van de loonontwikkeling, 
waarover in sommige kringen wat 
optimistisch wordt gedacht, behoefte 
bestaat aan een zeer fundamentele 
aanpassing van ook nu vastgelegde 
indexeringsmechanismen. 

Ik zou het echter in het geheel niet 
wenselijk vinden - ook gezien de 
wijze waarop op dit moment met de 
methodiek is omgesprongen - als 
dergelijke aanpassingen zonder be-
hoorlijk overleg met de Kamer zouden 
plaatsvinden. Wij wil len de bewinds-
lieden dan ook zeer uitdrukkelijk 
verzoeken om, zo zij in de situatie 
komen dat het redelijk zou zijn dat van 
dit artikel gebruik wordt gemaakt, op 
een zodanig tijdstip met de Kamer te 
overleggen, dat met organisaties van 
belanghebbenden van gedachten kan 
worden gewisseld, alvorens dit artikel 
wordt toegepast. 

Het tweede punt ten aanzien van de 
alimentatie is dat onder de noemer 
van opschoning en mede ten gevolge 
van een late indiening een rekentruc 
wordt uitgehaald. Het komt erop neer 
dat willekeurig wordt vooruitgelopen 
op een onzes inziens ook noodzakelijke 
aanpassing van het mechanisme in 
tijden van stabiliserende inkomens. 
Immers, in plaats van de ook volgens 
de memorie van antwoord redelijke 
6,4%-stijging komt er 4,8% op 
jaarbasis door het late aanpassingstijd-
stip en de opschoning. 

Wij spreken dan - het is al eerder 
gezegd - over na-ijlende uitkeringen. 
Voor het volgende jaar is het percen-
tage in wezen 4,8; een lager percentage 
dan dat van de inflatie. Het lijkt mij 
niet redelijk dat wij dan voor een over 
het algemeen niet de sterkste groep 
- dat zijn de alimentatiegerechtigden 
meestal in onze samenleving - een 
zodanige disproportionele achteruit-
gang bewerkstelligen. 

Wij vinden de wijziging van de 
aanpassingsmethodiek, die in wezen 
plaatsvindt zonder behoorlijk overleg 
over de wijze waarop, erg wil lekeurig. 
Wij achten dit onjuist en menen dat 
daarover in relatie tot inkomenseffec-
ten een principiële discussie nodig is. 
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Het gaat dan zowel om inkomens-
effecten voor de gerechtigden als 
voor de alimentatieplichtigen. 

Vooralsnog wil len wi j dan ook 
pleiten voor hantering van het uit de 
wet voortvloeiende percentage voor 
de te late aanpassing en geschoond 
van de effecten van de bouw-c.a.o. 
Dat betekent dat wi j uitkomen op een 
percentage per 1 april van 8,6. Wij 
hebben daarmee impliciet aanvaard 
dat mensen dan toch drie maanden 
lang het achterblijvende na-ijleffect 
nog dubbel in hun portemonnaie 
voelen. Wij hebben begrepen dat wat 
dit betreft de computer de Regering 
de baas is. 

Mijnheer de Voorzitter! In het 
tweede thans derde Romeinse artikel 
wordt uitdrukkelijk een op verzoek 
van de Kamer in een nota van wijziging 
in de Wet rechtbijstand aan on- en 
minvermogenden aangebrachte 
aanpassingsmethodiek buiten 
werking gesteld, vooruit lopend op 
een wetsontwerp waarvan het hele 
land wel gonst, maar waarvan ook 
hier nog niemand kennis heeft 
kunnen nemen. 

Ook hier weer geen enkele nadere 
aanduiding van de cumulatieve 
inkomenseffecten van al dit soort 
maatregelen, maar ook niet van 
materiële gevolgen die dit eventueel 
voor bepaalde categorieën ten 
aanzien van de rechtshulp zou kunnen 
hebben. Een keuze zal ook daar 
expliciet gemaakt moeten worden 
naar aanleiding van dat wetsontwerp. 

Mijn fractie wi l dit onderdeel zo 
spoedig mogelijk in het kader van een 
wetsontwerp in het totaal bekijken. 
Nu een enkele aanpassing toepassen, 
betekent dat categorieën er willekeurig 
buiten kunnen vallen, waarbij dit 
mogelijk uiterst ongewenste effecten 
zou kunnen hebben. Mijn fractie 
verzoekt de Regering te komen tot 
een snelle indiening van het ontwerp. 

Wij zijn bereid aan een snelle 
afhandeling - daarbij zeg ik niet op 
voorhand instemming met de inhou-
delijke kanten van het ontwerp - mee 
te werken. Mijn fractie kan en wil er 
niet aan meewerken, dat dit soort 
incidentalisme in de feitelijke rechtsbe-
deling plaatsvindt door het aanleggen 
van financiële drempels waarbij de 
effecten vooralsnog niet te overzien 
zijn. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij): 
Mijnheer de Voorzitter! Dit wets-
ontwerp zet enkele heel voorzichtige 
stappen in een ontwikkeling die de 
Centrumpartij veel groter aangepakt 
zou hebben wil len zien. Met betrekking 
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tot de alimentatie geldt bij ons het 
principe dat die in hoge mate door de 
partners die gaan scheiden moet 
worden opgebracht. Degene die het 
inkomen heeft verdiend, moet zo lang 
mogelijk betalen. Een beperking in t i jd 
lijkt ons geen gelukkige greep, omdat 
daarmee de motivering en de wil om 
te t rouwen wordt ondergraven. 

Als je dat doet met het achterliggende 
idee van: 'nou ja, als het mislukt dan 
betalen anderen en met name de 
samenleving', dan is dat natuurlijk niet 
juist. Wanneer wi j het toenemende 
beroep op de collectieve voorzieningen 
door echtscheidingen zien, dan wi l dit 
zeggen dat de mensen die getrouwd 
blijven die collectieve lasten moeten 
gaan dragen. Naarmate er dus meer 
mensen scheiden zijn de financiële 
lasten voor de mensen die getrouwd 
blijven zwaarder. 

Het getrouwd blijven wordt op die 
manier een financiële straf. Wij 
zouden dat niet graag zien. Wij vinden 
derhalve dat beperking in ti jd van de 
alimentatie om deze redenen 
niet in ons systeem van denken past. 
Wij vinden wel dat een aanpassing 
van de alimentatie aan de carrière van 
de man zou moeten verdwijnen. Het 
huwelijk wordt op een bepaald ti jdstip 
ontbonden en dan gaat het niet aan, 
als de man daarna een grote carrière 
maakt, de alimentatie navenant aan te 
passen. 

Ook is er op het ogenblik een 
toenemende tendens apart te gaan 
wonen en zo in het kader van de 
sociale wetgeving aanspraken te 
maken op een uitkering, die zoals 
gezegd ons stelsel enorm onder druk 
zet. Anderen moeten daardoor 
bijpassen en meestal ten onrechte. 

Het verhogen van de eigen bijdrage 
bij de rechtsbijstand vinden wi j 
eveneens zeer positief. Wi j zien 
dikwijls dat mensen die juridische 
geschillen krijgen om echtscheidingen 
en om materiële zaken vaak een 
juridische procedure voeren op 
kosten van de gemeenschap. Dit legt 
in hoge mate een financiële last op de 
schouders van degenen die financieel 
wat ruimer zijn voorzien. 

Ten gevolge van die hoge financiële 
bijdrage aan mensen die dat zelf niet 
kunnen opbrengen, komt dit eigenlijk 
ten laste van mensen die wel die 
financiële bijdrage moeten opbrengen 
en daardoor financieel juridisch kapot 
worden geprocedeerd. Nederland 
moet wel een rechtsstaat bli jven, dat 
hopen wi j in hoge mate. Wij vinden 
wel dat iemand die zijn juridisch recht 
wil krijgen, daarvoor zelf ook een 
financieel offer moeten brengen en dat 
offer niet alleen moet leggen op de 
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schouders van de tegenpartij, zoals 
nu dikwijls gebeurt. 

Kortom, dit wetsvoorstel omvat een 
zeer schoorvoetend begin van deze 
ontwikkelingen, vandaar dat wi j het 
steunen. U zult echter begrijpen, dat 
dit nog lang niet van ganser harte is. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Er is al veel naar voren 
gebracht, wat ik ook had wil len 
zeggen. Ik zal dan ook proberen mij te 
beperken tot enkele punten. 

Ik begin bij het eerste probleem, 
namelijk het uitstel van de wijziging 
van rechtswege door indexering van 
alimentatiebedragen. Er is een mooie 
wettelijke regeling, zie artikel 402a. 
Hierin wordt nu, met een soort 
gelegenheidswetgeving, een wijziging 
aangebracht. Dit houdt bij voorbeeld 
in een toename van de wetgeving.Ter-
wij l velen juist hebben gezegd dat de 
wetgeving beperkt moet worden. 

Het betekent ook een onzekere 
positie voor mensen die ervan 
uitgaan dat dit artikel automatisch 
wordt toegepast. Hierbij is met name 
aan de orde, dat door uitstel naar 1 
april het percentage wordt verlaagd. 
Voor de verlaging van 8,6% naar 
6,4% zijn enkele structurele argumen-
ten aan te voeren, waarmee je het 
eens zou kunnen zijn. Voor het uitstel 
tot 1 april is op zich natuurlijk niet het 
argument aan te voeren dat op 
jaarbasis een lager percentage moet 
worden toegekend. 

Ik wi l hierover nog enkele opmerkin-
gen maken. Het is al gezegd dat er 
eigenlijk geen rekening wordt gehou-
den met het na-ijlend effect van de 
alimentatieverhoging. De alimentatie-
gerechtigden krijgen de verhoging die 
de werknemers vorig jaar hebben 
genoten. Zij krijgen deze een jaar 
later. Met dit tijdverschil en de invloed 
van de inflatie wordt geen rekening 
gehouden. Dit wordt nog eens 
versterkt door de uitbetaling drie 
maanden later. Dit treft met name de 
vrouwen die in het algemeen een zeer 
laag inkomen hebben. Slechts een 
zevende deel van de alimentatie-ont-
vangenden komen niet in aanmerking 
voor een bijstandsuitkering. Een en 
ander zal dan ook effect hebben voor 
de bijstandsuitkeringen. 

Ook bestaat er het principiële 
argument dat nu een precedent is 
geschapen om toch bij gelegenheid in 
te grijpen in de rechten van alimenta-
tiegerechtigden. Dit doet mij de 
volgende vraag stellen. De overwegin-
gen van de Regering ken ik wat dit 

wetsontwerp betreft. Denkt zij dat er 
in de toekomst overwegingen zullen 
komen om dit vaker te doen? Als dit 
het geval is, gaat het dan om een 
structurele beleidswijziging, waarbij 
de Regering zegt dat artikel 402a goed 
was, maar dat wi j nu in een situatie 
zitten dat hiervan moet worden 
afgeweken? Wat zijn de motieven hier 
dan voor? Wordt er een beleid 
uitgestippeld? 

Mijn fractie acht het merkwaardig, 
dat louter het feit dat in dit wets-
ontwerp door de Regering een 
percentage van 4,8 redelijk wordt 
genoemd, dit percentage dan ook 
onvermijdeli jk lijkt te worden! Uit het 
doen van een voorstel door de 
Regering kunnen geen rechten 
worden afgeleid! Eerst moet het 
parlement zijn oordeel daarover 
geven. Ook over de motivatie hieronv 
trent heb ik nog een opmerking. 

In de memorie van toelichting zegt 
de Regering van oordeel te zijn dat de 
stijging die automatisch uit het artikel 
voort zou komen niet aanvaardbaar is, 
want dit hoge percentage zal door 
veel alimentatieplichtigen niet worden 
begrepen, omdat het in geen deel een 
afspiegeling van hun eigen inkomen 
is. Het kwam natuurlijk vaker voor dat 
het percentage geen afspiegeling was 
van de inkomensontwikkeling van de 
alimentatieplichtigen. Hiervoor 
bestaat dan de mogelijkheid om aan 
de rechter verlaging van de alimenta-
tiebijdragen te vragen. Dit gebeurde 
ook nogal eens, als de indexering per 
1 januari wel gestalte kreeg. 

De vraag is of dat nu wel zo'n hard 
argument is. De alimentatieplichtigen 
hebben immers het recht verlaging 
van de bijdrage aan te vragen? 

Wij vinden het bij gelegenheid 
wijzigen van de indexering onjuist. 
Voor de mensen die afhankelijk zijn 
van een alimentatie worden hierdoor 
onzekerheden geschapen. Wij zien 
dan ook onvoldoende argumenten 
waarom per 1 januari aanstaande niet 
tot een normale aanpassing wordt 
overgegaan. Wij zien helemaal geen 
redelijk argument voor verlaging per 
1 april van het percentage op jaarbasis. 

Het tweede onderdeel, het voorstel, 
in te grijpen in de indexering van de 
inkomensgrenzen en eigen bijdragen 
van de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden, gaat naar onze 
mening nog verder. Het gaat hierbij 
om bevriezing van de huidige situatie, 
ondanks het feit dat de Minister 
erkent dat er het afgelopen jaar 
sprake is geweest van een geringe 
stijging van het gemiddelde inkomen. 

Normaal gesproken zou dit tot 
gevolg moeten hebben dat de 
inkomensgrenzen meegroeien. Het 
feit dat dit niet gebeurt - uit de 
schriftelijke behandeling is dat ook 
gebleken - zal tot gevolg hebben dat 
een groot aantal mensen dat nu juist 
een geringe inkomensstijging heeft, 
boven de grens van de kosteloze 
rechtsbijstand komt. Anderen zullen 
een hogere eigen bijdrage moeten 
betalen. 

In dat verband is het voor mij een 
raadsel hoe de Minister kan beweren 
dat de grens waarbij een eigen 
bijdrage wordt betaald niet lager komt 
te liggen. Hij verwacht daarentegen, 
zo begrijp ik, dat de personele 
werkingssfeer groter wordt. Daarop 
wil ik graag een nadere toelichting 
hebben. 

Een verklaring zou kunnen zijn, dat 
de belangrijkste groep die van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden gebruik maakt, in deze tijd 
netto in inkomen achteruitgaat. In 
ieder geval kan niet worden ontkend 
dat een deel van de mensen waarvoor 
de inkomensgrenzen zijn vastgesteld 
en waarvoor de wet is bedoeld, buiten 
de boot zullen vallen. 

In dit verband stel ik de volgende 
vraag. Als in de index onzuivere 
inkomensbestanddelen worden 
opgenomen zoals de bouw-c.a.o.- deze 
argumenten zijn namelijk genoemd -
kun je je afvragen waarom de Minister 
niet kiest voor het opschorten van de 
indexering tot na de behandeling van 
de Wet tijdelijke voorzieningen 
rechtshulp. Dat ligt toch meer voor de 
hand dan het volledig achterwege 
laten van de indexering? Dat laatste 
houdt reeds een definitieve beslissing 
op dit moment in. Een discussie 
daarover leidt dit jaar niet meer tot 
enig gevolg. 

Ook hierbij geldt het na-ijleffect. Het 
gaat om het corrigeren van de 
inkomensgrenzen in 1983 op grond 
van de ontwikkelingen in 1982. In de 
nota wordt gesteld dat ongewijzigd 
laten van de wet tot gevolg zou 
hebben dat meer dan 90% van de 
huishoudens binnen de werkingssfeer 
van de WROM zou komen. Waarop is 
dit percentage gebaseerd? Het is 
strijdig met eerdere beweringen van 
de vorige bewindsman bij de behan-
deling van de wijziging van de 
WROM. Hierbij zijn percentages 
genoemd van 82: als de wet werd 
aangenomen, zou het percentage 
teruglopen van 88 naar 82 van de 
Nederlandse bevolking. 

Ten slotte lijkt het ons een scheve 
voorstelling van zaken, te beweren 
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dat het aandeel van de hogere 
inkomensgroepen in de WROM 
relatief hoog is. Waarom worden de 
eigen gegevens van het ministerie 
niet bekend gemaakt? Deze geven een 
ander beeld, naar wij hebben begre-
pen. Kan de Minister hierop nader 
ingaan, evenals op de vraag waarom 
een beroep is gedaan op de AVO-en-
quête en, nogmaals, niet op het eigen 
onderzoek? 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Tot voor kort werden 
indexering en koppeling van diverse 
wettelijke bedragen en tarieven als 
vanzelfsprekend beschouwd. De 
voortwoekerende geldontwaarding 
leek jaarlijkse aanpassing, uit oogpunt 
van rechtvaardigheid, nodig te 
maken. Daarbij is niet voorzien dat 
met name de loonindex alleen 
aanvaardbaar uitwerkt bij toenemende 
welvaart. Nu het echt afgelopen is 
met de jaarlijkse groei van onze 
koopkracht, dreigen deze indexerings-
mechanismen door te schieten en de 
rechtvaardigheid te schaden in plaats 
van te bevorderen. 

Hoezeer ook was getracht een 
goede norm voor meting van de 
jaarlijkse groei te ontwerpen, de 
praktijk blijkt steeds weer grilliger dan 
voorzien. Allerlei onzuivere elementen 
dienen dan ook uit de index te 
verdwijnen. Het naijlende effect van 
de index is evenwel het grootste 
probleem. Nu in zo snel tempo de 
inkomensgroei is omgeslagen in 
teruggang, zijn de resultaten van 
ongewijzigde indexering onaanvaard-
baar. 

Mijn fractie stemt dan ook in met de 
noodzaak van ingrijpen. Wel rijst de 
vraag of deze nieuwe inzichten er niet 
toe moeten leiden dat het geheel van 
indexeringen en koppelingen aan een 
structurele herziening moet worden 
onderworpen. Wat de alimentatie 
betreft, wordt dit in ieder geval 
bezien. 

Het is hier zeker niet de gelegenheid 
om het maatschappelijk kwaad van de 
tienduizenden echtscheidingen nader 
te beschouwen. Het betalen van 
alimentatie is primair een zaak van de 
ex-echtgenoten. De overheid reikt 
slechts de hand op het punt van de 
jaarlijkse aanpassing. De overheid en 
de samenleving worden wel financieel 
benadeeld door echtscheidingen door 
de zogenaamde nihil-bedingen en de 
kapitalen aan bijstand, die aan 
gescheiden levende vrouwen moeten 
worden uitgekeerd. Ik wi l dit probleem 

ook onder de aandacht van deze 
Regering brengen. 

De nu voorgestelde aanpassing van 
de alimentaties voor 1983 komt ook 
mijn fractie nogal willekeurig voor. Na 
de terechte eliminering van de 2,2% 
uit de bouw-c.a.o., resteert een 
verhoging van 6,4%. Door deze 
verhoging pas vanaf 1 april laten 
gelden, wordt zij in feite voor driekwart 
deel geëffectueerd. 

Wij hebben begrip voor het argu-
ment dat een groot aantal beroepen 
op de rechter moet worden vermeden. 
Daarmee is echter niet bewezen dat 
een verhoging met 4,8% op jaarbasis 
de juiste is. Erkennen de bewindslieden 
het arbitraire karakter hiervan en 
kunnen zij dit effectieve stijgingsper-
centage nader motiveren? 

In dit wetsvoorstel spelen twee 
elementen een rol. Het tweede 
element betreft de rechtshulp voor de 
lagere inkomenstrekkers. Deze loopt 
eveneens vooruit op een meer 
structurele regeling. Dat rechtsbijstand 
niet om financiële redenen onbereik-
baar mag zijn voor wie dan ook, 
onderschrijft mijn fractie van harte. 
Om beroep op de gemeenschapsmid-
delen te rechtvaardigen zijn evenwel 
strikte draagkrachtcriteria vereist. 

Delen de bewindslieden deze visie? 
Ook hier leidt automatische verhoging 
van de inkomensgrenzen tot onrecht-
vaardige gevolgen. Afweging tussen 
noodzakelijke voorzieningen enerzijds 
en beperkte middelen anderzijds, 
moet zeker ook hier worden gemaakt. 
Mijn fractie stemt daarom in met 
schrapping van hetindexeringsmecha-
nisme, in afwachting van een defini-
tieve herziening van de eigen bijdrage. 

D 
Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Hoewel de 
fractie van het CDA niet aan de 
schriftelijke voorbereiding heeft 
meegewerkt, is het wetsontwerp dat 
wij vandaag behandelen belangrijk 
genoeg om hierbij tijdens het plenaire 
debat enige kritische kanttekeningen 
te plaatsen. 

Het feit dat in de memorie van 
toelichting gesproken wordt over een 
eenmalige afwijking, doet mijn 
bezorgdheid niet verminderen. Dat de 
bewindslieden in de memorie van 
toelichting aankondigen, te zullen 
bezien of wijziging van de wettelijke 
regeling gewenst is, verbaast mij zeer. 
Zoals al werd toegegeven, is toch 
recentelijk een nieuw wettelijk stelsel 
tot stand gekomen. 

Ik acht het in niemands belang, 
noch in het belang van de alimentatie-

gerechtigde noch in het belang van de 
alimentatie-plichtige, als weer een 
uitvoerige discussie over deze 
problematiek gevoerd gaat worden. 
Het zou er dan op gaan lijken dat de 
wetgever zijn werk onvoldoende 
doordacht heeft en ik weiger op 
voorhand te concluderen dat de 
recente herziening reeds nu slecht of 
achterhaald zou zijn, hoe groot mijn 
bezorgdheid ook is over de snelheid 
waarmee de wetgever, bij voorbeeld 
in het onderhavige geval moet 
optreden. 

Voor de problemen, ontstaan door 
opschoning van de indexering, heb ik 
zeker begrip. Daaruit vloeit mijns 
inziens echter niet logisch voort dat 
de alimentatieverhoging op jaarbasis 
ook geringer zou moeten zijn. De 
bewindslieden beargumenteren deze 
geringere verhoging dan ook door te 
wijzen op de teruglopende inkomens-
situatie van de alimentatieplichtigen. 
Zoals mede uit de gegevens blijkt, is 
de inkomenspositie van alimentatie-
plichtigen in hoge mate ondoorzichtig 
en onderling zeer verschillend. 

De onzekerheid over de ontwikkelin-
gen in de inkomenspositie van de 
alimentatieplichtigen, te zamen met 
het feit dat het voorgestelde wets-
ontwerp 1 a 2 mil joen en wellicht zelfs 
meer gaat kosten aan de samenleving, 
maakt het voor de CDA-fractie niet 
eenvoudig om met dit wetsontwerp 
akkoord te gaan. Of kan ik mij mis-
schien gerustgesteld voelen door het 
tweede lid van artikel 1, waarin de 
bewindslieden de bevoegdheid 
vragen ook andere factoren die bij de 
indexering een rol spelen, buiten 
beschouwing te laten of in de beschou-
wing te betrekken? Wordt het percen-
tage dan misschien hoger? 

Ik heb weinig waardering voor het 
verzoek van de bewindslieden tot 
verkrijging van bevoegdheden zonder 
wettelijke kaders. Ik heb er echter 
minder bezwaar tegen, indien mij de 
verzekering zou kunnen worden 
gegeven, dat zij de bevoegdheden 
slechts zullen gebruiken bij een 
voorgenomen alimentatieverhoging. 
Zouden de bewindslieden deze 
verzekering niet kunnen geven, dan 
zie ik mij genoodzaakt hen te verzoe-
ken, alvorens gebruik te maken van 
artikel 1, lid 2, met de Kamer in 
overleg te treden. 

Het mag toch wel bekend veronder-
steld worden dat de hoogte van 
alimentatie in de indexeringswijze 
geruime ti jd achterloopt bij de 
inkomensontwikkeling van de alimen-
tatieplichtigen. Door het moment van 
indexering uit te stellen tot 1 april 
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1983 wordt dit achterlopen nog 
vergroot, hoewel een zekere rechtvaar-
diging zou kunnen liggen in het feit 
dat ook de inkomens van de alimenta-
tieplichtigen reëel teruglopen. 

Het gaat echter niet aan om alimen-
tatiegerechtigden, die in ti jden van 
relatieve welvaart er in een vertraagd 
tempo van meedelen, in tijden van 
teruglopende welvaart de teruggang 
ook nog eerder te laten voelen. Op 
deze manier blijft de top van de 
welvaart altijd voor hen afgesneden. 

Met betrekking tot de WROM 
kunnen wi j ons aansluiten bij de 
voorstellen van de Regering in 
afwachting van het wetsontwerp. Met 
belangstelling wachten wi j het 
antwoord van de bewindslieden af. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp bevat een 
aantal elementen. Naar mijn mening 
zijn een aantal principiële elementen 
verpakt in een paar technische, meer 
logische wijzigingen. Zo is er het punt 
van de verlaging van de indexering 
van 8,6% naar 6,4%. Daar zit nog een 
zekere logica in. In het uitstel van de 
verhoging naar 1 april zit echter geen 
enkele logica, behalve dan dat dit leidt 
tot een reële verhoging van 4,8%. 

De bewindslieden zeggen op pagina 
2 van de memorie van antwoord over 
dat uitstel dat zij menen dat een 
verhoging met 4,8% op jaarbasis 
alleszins redelijk is. Zo ken ik er ook 
nog een paar. Wij hadden echter 
gekozen voor een vast percentage, 
waarvan het systeem vastligt in de 
wet, omdat het er namelijk niet 
om gaat wat deze of gene redelijk 
vindt. Dat geldt ook voor bewindslie-
den, hoe goed hun bedoelingen 
overigens kunnen zijn. 

De Regering gaat op dezelfde blz. 
nog iets verder. Zij stelt dat een 
verhoogd aantal beroepen op de 
rechter tot uitsluiting van wette-
lijke indexering te verwachten valt, 
onder andere omdat de Regering reeds 
te kennen heeft gegeven 4,8% op 
jaarbasis juist en redelijk te achten. Ik 
vind dit een voldongen-feitenpolitiek, 
waaraan de Kamer zich niet zou 
moeten storen. Ik zal daarom van harte 
het amendement van mevrouw Wessel 
en mevrouw Salomons steunen. 

Het argument bij dit onderdeel, dat 
administratieve verwerking te lang-
zaam zou gaan en dat daarom dat 
uitstel nodig is, lijkt weinig hout te 
snijden. In noodsituaties is eventueel 
terugwerkende kracht mogelijk. 

Ik verwijs hierbij naar het commen-
taar van de Emancipatieraad die erop 
wijst dat het jaarlijks indexeringsper-
centage ook in andere jaren pas heel 
laat bekend is en dat dat in die 
situaties toch niet tot problemen heeft 
geleid. Wat is het commentaar van de 
bewindslieden hierop? Dit uitstel is 
mijns inziens toch een tussen neus en 
lippen door verder aantasten van de 
inkomens van vrouwen die toch al 
laag zijn. 

In het laatste deel van lid 2 van 
artikel I zit mijns inziens geen logica. 
Er staat namelijk dat de Minister het 
percentage van de wijziging van de 
bedragen voor levensonderhoud 
geheel in afwijking van het bepaalde 
bij en krachtens artikel 402A uit het 
Burgerlijk Wetboek vast kan stellen. In 
de memorie van toelichting wordt 
onder andere de ontwikkeling van de 
lonen en salarissen in het begin van 
1983 als omstandigheid genoemd. 

Men kan hierbij ook nog aan een 
aantal andere dingen denken. In het 
Burgerlijk Wetboek is nu juist voor 
een systeem gekozen waarbij uitdruk-
kelijk niet is gedacht aan het prijsin-
dexcijfer van de gezinsconsumptie of 
aan andere zaken. Er is gekoze voor 
het zogenaamde na-ijlen door middel 
van het loonindexcijfer. Het is volgens 
mij niet logisch dit overboord te 
gooien. Dit gaat tevens ten koste van 
de alimentatiegerechtigden. 

Ook hierbij heeft de Emancipatieraad 
een kanttekening geplaatst, namelijk 
dat de Minister van Justitie met dit 
voorstel verreikende bevoegdheden 
krijgt die het kader van dit voorstel 
overschrijden. Ik ben het daarmee 
eens. Ik hoor hierover graag de 
mening van de bewindslieden. Ik zou 
hun eigenlijk wil len vragen af te zien 
van het voorstel of in elk geval de 
Kamer een voorstel te doen toekomen 
voordat zij het in werking laten 
treden. 

Ik kom nu te spreken over het 
gewijzigde artikel III en wel met name 
over het achterwege laten van de 
indexering van de inkomensgrenzen 
bij de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden. Ook deze maatregel 
is mijns inziens heel onlogisch omdat 
de inkomensgrenzen nu juist geba-
seerd zijn op het beginsel van draag-
kracht. In dit wetsontwerp wordt geen 
principiële uitspraak gedaan over de 
vraag, of rechtsbijstand bij verande-
rende maatschappelijke omstandighe-
den voor groepen mensen minder 
toegankelijk zou moeten worden 
gemaakt. Dit is namelijk wel het 
gevolg van deze maatregel. Mijns 
inziens moeten wi j alleen op basis 

van inhoudelijke prinipiële keuzen van 
de bestaande regeling afwijken. 

De Regering zegt dat zij met dit 
voorstel niet vooruit loopt op de 
wijzigingsvoorstellen van de Wet 
rechtsbijstand aan on- en minvermogen-
den die op stapel staat. De bewinds-
lieden vinden het van weinig beleids-
bestendigheid getuigen als de 
inkomensgrenzen nu per 1 januari 
zouden worden gewijzigd als er een 
wijziging op komst is. Ik vind dit toch 
een beetje in strijd met elkaar. 
Er wordt volgens mij toch vooruitge-
lopen op die wijziging. 

Hoewel een wijziging op komst is 
waarin beide zaken principieel aan de 
orde worden gesteld, moeten wij in 
de tussentijd de bestaande rechten 
van de mensen niet beknotten. De 
bewindslieden zeggen dan wel dat dit 
niet gebeurt en dat de groep niet 
uitgebreid wordt maar dit voorstel is 
toch een wijziging van het systeem. 
Het betreft hier misschien niet 
letterlijk maar wel f iguurli jk een 
wijziging van de inkomensgrenzen. 
Het is namelijk een wijziging van de 
draagkrachtgrenzen. Daarvoor wordt 
mijns inziens geen inhoudelijke 
argumentatie gegeven. 

Ik moet helaas zeggen dat ik er zo 
langzamerhand gewend aan begin te 
raken dat er geen inhoudelijke 
argumentatie voor maatregelen wordt 
gegeven. Ik blijf er echter geen 
genoegen mee nemen. 

Als de kring van mensen die 
aanspraak kunnen maken op gratis of 
gedeeltelijk gratis rechtsbijstand 
groeit, dan houdt dit in dat steeds 
meer mensen die rechtsbijstand 
nodig hebben. Men kan dit wel 
betreuren, maar het gaat niet aan om 
die groep kunstmatig kleiner te maken 
door de grenzen te verschuiven. 

De mensen blijven die hulp net zo 
hard nodig hebben. Ik doe een 
dringend beroep op de Regering om 
van deze wijzigingsvoorstellen af te 
zien en de wijzigingsvoorstellen bij de 
WROM en principiële discussie 
daarover af te wachten. Ik vraag de 
Regering in ieder geval het achterwege 
laten van de indexering te veranderen 
in opschorting. 

De vergadering wordt van 16.15 uur 
tot 16.25 uur geschorst. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Aangezien het eerste 
onderwerp zowel de Staatssecretaris 
als mijzelf aangaat, zijn wi j beiden 
hier aanwezig. Bij de taakverdeling 
hebben wi j namelijk met elkaar 
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afgesproken dat het personen- en 
familierecht tot onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid behoort. De 
Staatssecretaris zal daarom het 
onderdeel over het uitstel van de 
indexering en de verlaging van het 
indexeringspercentage voor de 
alimentatie voor haar rekening 
nemen, terwijl ik antwoord zal geven 
op de opmerkingen van algemene 
aard en opmerkingen die zijn gemaakt 
naar aanleiding van de Wet rechtsbij-
stand aan on- en minvermogenden. 

Mevrouw Evenhuis vroeg of de 
wetgever een fout heeft gemaakt en 
of die op het laatste ogenblik moet 
worden verbeterd. Is men onvoldoen-
de zorgvuldig te werk gegaan? Het 
zou niet gepast zijn, wanneer ik bij 
mijn eerste optreden in dit Huis 
meteen al zou verklaren dat de 
wetgever in het verleden een fout zou 
hebben gemaakt die wij nu zullen 
verbeteren. 

Waarom moeten wij in dit sneltrein-
tempo - wij zijn ons hiervan volledig 
bewust-wetswijzigingen voorleggen? 
Het antwoord op deze vraag is door 
de heer Leerling heel duidelijk 
gegeven. Hij zei dat wij er het slacht-
offer van zijn dat wij niet meer leven 
in een situatie, waarin de welvaart 
toeneemt en de inkomens blijven 
stijgen. Wij zitten net op het ogenblik 
van de ommekeer, waarbij het 
systeem van indexeringsmechanis-
men, dat wij in de loop der jaren bij 
het uitbouwen van onze welvaartsstaat 

hebben geschapen, begint vast te 
lopen. 

Of nu een na-ijlingseffect ongedaan 
moet worden gemaakt of een vóórin-
dexering, maakt dan niet zo vreselijk 
veel verschil. Het is duidelijk dat het 
percentage van de verhoging wordt 
vastgesteld aan de hand van hetgeen 
in het verleden is gebeurd. De 
alimentatiegerechtigde ondergaat dit 
echter als een verbetering die ingaat 
op het ogenblik waarop de procentuele 
verhoging ingaat. Daar staat tegenover 
dat de alimentatieplichtige dan de 
verzwaring van de last merkt. 

Welnu, gelet op de te verwachten 
inkomensontwikkeling per 1 januari 
aanstaande hebben wij gemeend met 
de voorstellen te moeten komen. 

Wij geven toe dat het ernaar uitziet, 
dat bijzonder snel is gehandeld. 
Bijzonder snel behoeft echter niet 
onzorgvuldig te zijn. De zorgvuldigheid 
die wij in acht moeten nemen heeft 
met zich gebracht - dit in antwoord 
op een vraag van mevrouw Rempt-
dat wij overeenkomstig de wet zoals 
deze luidde ook nog de algemene 
maatregel van bestuur, op 3 november 
door de Koningin getekend, hebben 
gecontrasigneerd en vervolgens op 16 
november hebben uitgegeven en in 
het Staatsblad doen verschijnen. 

Zo lang het wetsontwerp waarover 
wij vandaag spreken nog niet in het 
Staatsblad is verschenen, zijn wij niet 
bevoegd achterwege te laten wat nu 
juist in de algemene maatregel van 

bestuur is opgenomen. Zolang de wet 
niet is veranderd en nog niet door 
nieuwe wetgeving is achterhaald 
zullen wij moeten doorgaan op het 
pad dat bestaande wetgeving ons 
dwingend wijst, ook al weten wij op 
het ogenblik dat een handtekening 
wordt gezet dat zich een situatie zal 
voordoen waarin wij ons gedwongen 
zien, een voorstel tot verandering aan 
de Staten-Generaal voor te leggen. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Het is volkomen correct dat de 
Minister zegt dat hij die algemene 
maatregel van bestuur nodig had. Dat 
begrijp ik ook wel, maar het ging mij 
erom, dat op het moment waarop die 
algemene maatregel van bestuur 
werd opgesteld, werd ontdekt dat 
toepassing van de maatregel in die 
vorm buitengewoon onbillijk zou 
uitpakken voor de alimentatie-plichti-
gen. Had die algemene maatregel van 
bestuur dan niet zo kunnen worden 
opgesteld, dat die onbillijkheid niet 
zou optreden. Dan zouden we nu niet 
bij wet van die algemene maatregel 
van bestuur behoeven af te wijken. 

Minister Korthals Altes: Neen, de 
inhoud van de algemene maatregel 
van bestuur die bij de wetswijziging in 
beginsel aan de Kamer was voorge-
legd, kon niet zo maar worden 
veranderd. De maatregel vloeide 
voort uit hetgeen zich in de Staten-Ge-
neraal had afgespeeld. Mijn voorgan-
ger moest op die weg verder. Let 
speciaal op de datum, 3 november, 
zou ik zeggen. In dat licht is het 
oppositionele geluid van mevrouw 
Rempt iets beter te begrijpen, want op 
dat moment wist zij zich nog niet 
gesteund door een bewindsman in 
het kabinet, dat in het algemeen, 
hopen wij althans, op de steun van 
haar fractie mag rekenen. De continuï-
teit van het beleid vergt dat wij op dat 
spoor verder gaan, ook al is in de 
tussentijd ontdekt, dat er ongewenste 
effecten optreden. Dat was inderdaad 
op 4 november ontdekt. 

Zo spoedig mogelijk zijn toen 
voorbereidende maatregelen geno-
men. Om te voorkomen dat de groep 
die dit aangaat, ten onrechte in extra 
onzekerheid zou gaan verkeren of er 
juist zeker van zou zijn dat er een 
flinke stijging in het vooruitzicht lag, 
die dan niet zou doorgaan, is tegelijk 
met de indiening van dit wetsontwerp 
een perscommuniqué uitgegeven. We 
zijn dus inderdaad bezig met wetge-
ving die het gevolg is van de omstan-
digheid dat de groei echt uit de 
economie is verdwenen en dat zich dit 
naar het zich laat aanzien in de 
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inkomenssfeer en dus ook in de sfeer 
van de uitkeringen die van de inkomens-
ontwikkeling afhankelijk zijn, zal 
doen gevoelen. 

Verschillende geachte afgevaardig-
den hebben gesproken over het 
uitstel van de indexering die voorkomt 
in de WROM. Men loopt daarbij 
natuurlijk toch vooruit op de vraag, 
wat ons allemaal te wachten staat 
wanneer straks het wetsontwerp 
tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand 
zal worden ingediend. Daarover kan ik 
mij nog niet uitlaten. Het wetsontwerp 
dat mijn voorganger aan de Raad van 
State heeft voorgelegd, bevindt zich 
nog aldaar. Ik sluit niet helemaal uit 
- nu druk ik mij voorzichtig uit - dat 
de Raad van State aanleiding ziet om 
een aantal voorstellen van een enkele 
kanttekening te voorzien. 

Dan kan het nodig zijn dat wi j ons 
naar aanleiding van die opmerkingen 
opnieuw beraden over de vorm die 
het wetsontwerp moet krijgen. Het is 
volstrekt duidelijk dat w i j juist voor 
wat de zaken betreft die maatschappe-
lijk nogal wat beroering hebben 
gewekt, die ons ook zeker niet is 
ontgaan, moeten afwachten wat de 
Raad van State ervan zegt. Ik kan wel 
reeds zeggen - zowel mijn voorganger 
als wi j zelf achten die onvermijdelijk -
dat over de gehele linie gewerkt zal 
moeten worden met een eigen 
bijdrage; aan de voet van een beschei-
den omvang, en verder oplopend 
zoals nu ook het geval is. Daarbij is 
het naar onze mening ongewenst om 
intussen die grenzen drastisch te 
wijzigen. 

Twee zaken spelen een rol. De 
grenzen waaronder nog geen eigen 
bijdrage verschuldigd is, worden niet 
verhoogd; en evenmin ook de 
grenzen waarboven de bijdragen 
verschuldigd zijn. Het mes snijdt aan 
twee kanten: Justitie snijdt met het 
voorstel niet alleen in het vlees van de 
justitiabelen, maar ook in de opbreng-
sten zelf. 

Immers, als je niet indexeert, gaan 
ook de eigen bijdragen niet omhoog 
voor degenen die deze wel verschul-
digd zijn. Degene die nu f 155 eigen 
bijdrage moet betalen, zou, wanneer 
wi j dit wetsontwerp niet hadden 
ingediend en het niet werd aanvaard, 
f170 moeten gaan betalen. Degene 
die nu f540 eigen bijdrage moet 
betalen, zou in het vorengenoemde 
geval f585 moeten gaan betalen. 

Met andere woorden: juist ook de 
groep boven de minimumgroep die 
vrijgesteld zal blijven als dit wets-
ontwerp wordt aangenomen, krijgt 

hierdoor een verlichting van de last 
die bij doorgaan van de indexering, 
ook met het percentage van 8,3 zou 
zijn verzwaard. 

Wij praten eigenlijk over het 
verschil dat optreedt voor de groep 
die nu geheel kosteloos mag procede-
ren onder de f2050. Die grens zou 
worden verhoogd naar f2225. Het 
gaat dus vooral om de mensen die na 
1 januari 1983 tussen de f2050 en 
de f2225 netto per maand verdienen. 
Daarbij zijn de bedragen in aanmerking 
genomen die betaald zijn voor sociale 
verzekeringen en dergelijke. 

Mevrouw Brouwer heeft de volgen-
de vraag gesteld: hoe kunt u nu 
beweren, dat de groep mensen die 
een beroep doet op deze vorm van 
rechtsbijstand stijgt van 82% tot 
boven de 90% en waarom beroept u 
zich daarbij op de AVO-enquête en 
niet op gegevens die Justitie zelf 
heeft? Het enige waarop wi j ons in dit 
verband kunnen beroepen en dat in 
het verleden hebben gedaan, is de 
AVO-enquête uit 1979. 

Dat zijn de enige gegevens die op 
Justit ie bekend zijn over de vraag 
voor welke groepen inkomens 
bepaalde sociale voorzieningen, 
waaronder de rechtsbijstand, binnen 
het bereik liggen. Op Justitie hebben 
wi j zelf geen gegevens over de 
samenstelling van de inkomens van 
degenen die gebruik maken van de 
WROM. Wij gaan dus af op de uitslag 
van de AVO-enquête. 

Op Justitie hebben wi j wel iets 
anders. Dit wil ik noemen, omdat ik 
daarmee in belangrijke mate de 
ongerustheid van de geachte afgevaar-
digde de heer Lankhorst kan wegne-
men. Hij vraagt zich af, of het in deze 
t i jd, waarin de regeldichtheid zo is 
toegenomen, juist en aanvaardbaar is 
dat voor de groep die een beroep kan 
doen op kosteloze rechtsbijstand 
zonder eigen bijdrage of met een lage 
eigen bijdrage, de lasten worden 
verzwaard. 

Bij elke maatregel die genomen 
wordt en die leidt tot een verhoogde 
eigen bijdrage, gaat het altijd om een 
afweging. Men moet nagaan, of zoiets 
mogelijk is. Wij staan voor absolute 
noodzaak het zwaarst laten te wegen, 
dat ook in dit onderdeel van de begro-
ting van Justitie ombuigingen worden 
verwezenlijkt. Zoals het er nu naar 
uitziet, komt die ombuiging niet zo 
vreselijk hard aan als in andere 
sectoren, omdat het hierbij gaat om 
een bevriezing van het niveau en niet 
om een stap terug. 

Als ik dan bovendien zie dat deze 
vorm van rechtsbijstand qua volume 

voor 30% gaat naar de sfeer van het 
personen- en familierecht, en dat dit 
percentage wat de uitgaven betreft 
zelfs 42 is, concludeer ik dat er geen 
enkele samenhang bestaat tussen de 
grote behoefte aan bijstand voor wat 
betreft dit leeuwedeel en moderne 
regels in de nieuwe maatschappij. De 
problemen in de sfeer van het 
personen- en familierecht staan los 
van de regeldichtheid, de afnemende 
welvaart en dergelijke. 

10% van het volume van de rechtsbij-
stand wordt verleend in de sfeer van de 
huurzaken, 10% wordt verleend in de 
sfeer van sociale zekerheid, terwij l 
voor alle andere terreinen van het 
recht kleinere percentags gelden. Het 
leeuwedeel van de rechtsbijstand 
hebben wi j met deze groepen -
personen- en familierecht, huurzaken 
en sociale zekerheid - gehad. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb een 
vraag gesteld over een onderzoek en 
de Minister heeft mij daarop geant-
woord. Is het juist dat er een onderzoek 
is geweest bij de bureaus voor 
rechtshulp, ingeleid met een brief van 
het Ministerie van Justitie van 20 
november 1981? Ging het om een 
onderzoek naar de vraag, hoe groot 
het aantal opgelegde eigen bijdragen 
was en dus om een onderzoek naar 
de inkomensverhoudingen van de 
mensen die om rechtshulp vroegen? Ik 
doelde met name op dat onderzoek. 

Minister Korthals Altes: Ik zei al dat er 
onderzoek gaande is naar het aantal 
toevoegingen en de terreinen waarop 
die betrekking hebben. Daarbij zal 
ongetwijfeld de vraag zijn gesteld hoe 
vaak eigen bijdragen voorkwamen. Dat 
staat echter los van de vraag, hoe de 
inkomenssamenstelling was van de 
groep die géén eigen bijdrage betaalde. 

Aan de inkomstenkant is uiteraard 
wel bekend, welke eigen bijdrage kan 
worden betaald, maareen stelselmatig 
onderzoek, zoals blijkt uit de AVO-en-
quête, is niet uitgevoerd. De cijfers die 
ik noemde, namelijk de volumes in 
geld en in aantallen van de verschil-
lende toegevoegde zaken, zijn 
afkomstig van de griffies. Zij staan 
dus buiten die enquête. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit het veld 
van de advocatuur en ook van de 
sociale advocatuur hoort men - ik 
hoor dat gelukkig ook - dat maatrege-
len op een heel ander terrein zouden 
moeten worden genomen. Men zegt 
dat zij niet moeten liggen in de sfeer 
van de eigen bijdrage, maar in 
veranderingen in het gehele systeem 
van rechtsbijstand. Is het nodig, hoort 
men dan, om op alle terreinen waar 
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nu door de wet rechtsbijstand wordt 
verplicht, daarmee door te gaan? 

De geachte afgevaardigde de heer 
Lankhorst kan ik de verzekering geven 
dat op het departement met grote 
ijver en in een enorm hoog tempo 
gezocht wordt naar mogelijkheden 
om op al die terreinen te komen tot 
veranderingen in de wetgeving. Die 
veranderingen zullen toch een 
behoorlijke voorbereidingsti jd vergen, 
terwij l ook een redelijk lange tijd van 
behandeling door deze Kamer en de 
Eerste Kamer is vereist, voordat dit tot 
effect leidt. Wij staan nu voor de 
noodzaak maatregelen te nemen die 
al effecten hebben in 1983. 

Met het richten van de aandacht op 
tijdelijke maatregelen, zoals in dit 
wetsontwerp en in de Wet tijdelijke 
voorzieningen WROM, is de kous voor 
Justitie niet af. Ik kan de Kamer de 
verzekering geven, dat op alle moge-
lijke terreinen van het recht eraan 
wordt gewerkt om, ondanks het feit 
dat eigen bijdragen moeten worden 
gevraagd en dat de kwantiteit van het 
beroep op het recht voor het hele 
justitie-apparaat bijna niet meer is bij 
te houden, de kwaliteit van de 
rechtsstaat te waarborgen. 

Dit kan gebeuren door het aanbren-
gen van veranderingen in de wetge-
ving, deels van materiële en deels van 
procedurele aard, om zodoende de 
benodigde ruimte te scheppen opdat 
het gehele rechtssysteem, al dan niet 
gedereguleerd, zal blijven voldoen 
aan de in de maatschappij bestaande 
behoeften. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Als de Kamer 
mij vraagt waarom ik het wetsontwerp 
in zijn huidige vorm verdedig, zeg ik 
dat het naar mijn gevoel zoveel 
mogelijk garanties ervoor schept dat 
alimentaties kunnen worden betaald 
en blijven worden betaald. Dit is geen 
rechtsfilosofische onderbouwing van 
het desbetreffende gedeelte van het 
wetsontwerp, maar een nuchtere, een 
reële. Ik sta hier om te proberen dit uit 
te leggen. 

Nog dit jaar, heeft deze Kamer 
vergaderd over een bepaalde vorm 
van alimentatie. Ik heb toen als 
kamerlid mevrouw Minkenhof ten 
tonele gevoerd. Zij heeft gezegd dat 
ieder beetje meer rust op het front 
van de alimentatie haar welkom is. Ik 
herhaal dit vandaag. Er is vandaag 
gevraagd waarom in het verleden 
nooit actie is ondernomen, als 
bepaalde percentages bekend waren. 

Tweede Kamer 
15 december 1982 

Sinds de wettelijke indexering 
bestaat, vanaf 1974, zijn misschien in 
het begin wel, maar later zeker niet 
zulke percentages uit de bus gekomen 
dat alimentatieplichtigen of alimenta-
tiegerechtigden zich ertoe gedrongen 
voelden, bij de rechter herziening van 
het stelsel te vragen. Het lijkt mij 
belangrijk, te proberen te voorkomen 
dat dit nu gebeurt. Om deze reden 
komen wi j op het percentage van 4,8 
uit. Ik beaam dat dit een arbitrair getal 
is. 

Wi j hadden ook op 4,5% kunnen 
uitkomen. Het huidige getal is op 
wiskundige wijze tot stand gekomen. 
Vele leden hebben begrip opgebracht 
voor het percentage van 6,4 . Omdat 
van de twaalf maanden van het jaar 
slechts negen overbleven, is dit 
percentage gedeeld, waaruit 4,8% is 
gekomen. Dit is niet slechts een 
nuchtere uitkomst van een rekensom. 
Naar mijn oordeel is het haalbaar 
voor de alimentatieplichtigen en voor 
de alimentatiegerechtigden. Om deze 
reden is het percentage van 4,8 er 
uiteindelijk uitgekomen. 

Mevrouw Rempt vroeg of het uitstel 
van drie maanden nodig is om tot een 
billijker percentage te komen. De 
Regering acht het voorgestelde 
percentage redelijk en daarom 
verdedig ik het. De termijn van drie 
maanden is nodig voor aanpassingen. 
De consequentie van de thans 
geldende wet is een percentage van 
8,6. Dit moet worden verlaagd tot 6,4. 

Ik zeg de Kamer toe dat het percen-
tage van 6,4 het basisgetal zal zijn 
voor de indexering in een volgend 
jaar. Het feitelijke effect over negen 
maanden is weliswaar een verhoging 
met 4,8%, Maar het is zeker dat de 
basis voor het volgende jaar het 
percentage van 6,4 is. 

Enkele sprekers hebben gevraagd 
- dit was ook de basis van het 
amendement - hoeveel ti jd er nodig 
is en welk effect het heeft, als voor het 
gehele jaar het percentage van 6,4 
wordt gehanteerd. Een van de leden 
heeft gezegd dat de techniek het 
ministerie of het kabinet beheerst. 

Inderdaad komen wij door de 
technologische vooruitgang soms in 
problemen die min of meer onont-
koombaar zijn. Het is mij duidelijk 
gemaakt dat, als wat nu bij amende-
ment wordt gevraagd, wordt inge-
voerd per 1 januari 1983, de acceptgi-
rokaart pas op 1 juli 1983 bij de 
mensen in huis komt door de moge-
lijkheden van de computers, al zou de 
maatregel feitelijk op 1 april 1983 
ingaan. 

Alimentatie 

Men kan zich voorstellen dat de 
betaling dan pas actueel zal worden 
voor een aantal mensen, al hebben zij 
daarvan misschien eerder gehoord. 
Daarmee zou men een enorme 
toeloop naar de rechter kunnen 
verwachten, voor een algehele 
herziening van de alimentatie, dan 
wel voor een schoning van de 
alimentatie in die zin dat men voortaan 
niet meer zal zijn gehouden de 
wettelijke indexering, die ik op zichzelf 
een goede zaak vind en die wi j zullen 
blijven hanteren, te voldoen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ik begrijp 
het niet. Ik ben ook niet zo in computers 
geschoold. Uw voorstel gaat in per 1 
april 1983. U zegt dat dat technisch 
mogelijk is, maar dat het amendement, 
waarbij het evenzeer gaat om 1 april 
als ingangsdatum en waarin als enige 
wijziging het in te voeren percentage 
voorkomt, pas per 1 jul i 1983 effect 
zou kunnen hebben. Dat begrijp ik 
niet. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Het 
zou wel effect kunnen hebben, in die 
zin dat de alimentatieplichtige weet 
dat hij met ingang van april is gehou-
den te betalen; echter, dankzij de 
computer zal de daarvoor bestemde 
acceptgirokaart pas tegen 1 jul i in de 
bus vallen. Dit geldt met name voor 
de 'kinder-alimentatie', die door de 
Raad voor de Kinderbescherming 
wordt geïnd. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Is dat nu 
anders indien het wetsontwerp 
ongewijzigd wordt aangenomen? Dat 
is toch precies hetzelfde? 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Neen, ik meen dat er nu, rekening 
houdend met het voorl iggend wets-
ontwerp, aanzetten zijn gegeven 
opdat het zo spoedig mogelijk zal 
kunnen worden geëffectueerd. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Ongeveer 
drie weken geleden is het wetsontwerp 
ingediend. Ik zou bijna aandringen op 
schorsing van de beraadslaging en 
raadpleging van een computerdeskun-
dige. Dit vind ik echt onzin. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: Zo 
liggen de feiten helaas. We zullen 
misschien een computerscholing 
moeten volgen. 

Enkele leden vroegen of wi j van 
plan zijn, de zaak structureel te 
wijzigen en hoe het zit met het 
rapport van de Werkgroep-Lukacs 
over de duur van de alimentatie. De 
laatste tijd zijn daarover berichten in 
de pers verschenen. Het rapport is in 
het voorjaar verschenen en is toege-
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stuurd aan een groot aantal belangheb-
benden. Wij verwachten een aantal 
commentaren erop; enkele zijn al 
binnengekomen. Zij zullen naar ik 
aanneem ook weer door de werkgroep 
worden bezien. Ik neem aan dat wi j in 
de eerste helft van het volgend jaar 
met een standpuntbepaling hierover 
zullen kunnen komen. 

Zoals ik al heb gezegd, beoogt dit 
wetsontwerp op geen enkele manier 
een structurele wijziging aan te 
brengen. Mij is gevraagd hoe ik denk 
te handelen met het slotgedeelte van 
het tweede lid van het artikel waarnaar 
mevrouw Rempt vroeg. Wanneer er 
aanleiding zou zijn, daarvan gebruik 
te maken, stel ik mij voor daarover zo 
snel mogelijk met de Kamer in contact 
te treden. Verder is Sociale Zaken op 
de hoogte van de effecten van dit 
wetsontwerp, dat de Ministerraad is 
gepasseerd. Alleen al daarom kan 
men ervan op aan dat de leden van 
het kabinet die die portefeuille 
beheren erop zullen letten dat niet 
opeens onverwachte ontwikkelingen 
optreden. 

D 
Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Mijnheer de Voorzitter! De 
Minister, die in dubbele betekenis een 
bevriende bewindsman is, moet mij 
toch wel slecht kennen als hij meent 
dat dit mij ervan zou weerhouden om 
kritische vragen te stellen. Kritische 
vragen behoeven niet onmiddelli jk 
oppositionele geluiden te zijn. Het ligt 
absoluut niet in mijn aard om blinde-
lings te volgen. 

Ik blijf toch nog even bij de moge-
lijkheid de algemene maatregel van 
bestuur te wijzigen voordat dit in het 
Staatsblad is verschenen. Ik meen dat 
artikel 2, dat aangeeft welke compo-
nenten buiten beschouwing worden 
gelaten bij de indexering der lonen, 
ruimte zou hebben gegeven om die 
zaken waarmee nu het indexeringscij-
fer wordt geschoond, buiten beschou-
wing te laten. De Minister heeft 
eigenlijk een heel fundamentele 
opmerking gemaakt. 

Volgens hem is de hele indexering 
in wezen onbevredigend. In goede 
t i jden werkte dat systeem heel aardig, 
maar nu de economie een dalende lijn 
vertoont, lopen wij tegen onbillijkhe-
den aan. Welnu, dat geldt natuurlijk 
niet alleen voor deze wet. Wij zijn hier 
ook op andere terreinen mee bezig. 

In verband met deze wet het ik 
gevraagd - en het zou best mogelijk 
zijn om hierover in ruimere zin met 
elkaar te praten - of de onbevredigen-
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de werking van indexeringsmechanis-
men niet op een fundamentelere 
manier met ons zou moeten worden 
besproken en ik houd die vraag dan 
ook staande. Ik zou het daarom op 
prijs stellen wanneer wi j een notitie 
kregen over de voor- en nadelen, 
alvorens opnieuw gepoogd werd een 
en ander in een nieuwe wetgeving te 
verankeren. 

Ik kom nu terug op de onderbouwing 
van de 4,8%. De Staatssecretaris heeft 
gezegd dat dit volkomen arbitrair is. 
Het is een nuchtere uitkomst; het is 
haalbaar bij alimentatiegerechtigden 
en alimentatieplichtigen. Waarop 
heeft zij de haalbaarheid van dit 
percentage gebaseerd? Waarop 
baseert zij de mening dat 6,8% veel 
processen zou kunnen uitlokken, te 
meer waar dit weliswaar iets boven 
de stijging van de kosten van levens-
onderhoud ligt en het nu gekozen 
percentage er duidelijk beneden ligt. 

Het verheugt mijn fractie dat de 
Staatssecretaris, indien zij van het 
percentage dat zij nu aangeeft 
nogmaals na 1 januari zou willen 
afwijken, bereid is een brief hierover 
aan de Kamer te sturen zodat wij 
eventueel met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de Staatssecretaris 
zeggen, dat het mij spijt, nu ik voor de 
eerste keer in de Kamer met haar te 

maken krijg, dat ik niet veel waardering 
kan opbrengen voor hetgeen zij ons 
heeft medegedeeld en vooral niet 
voor de argumentatie die zij daarvan 
heeft gegeven. Ik had dit de eerste 
keer ook liever anders meegemaakt, 
maar het is nu eenmaal zo. 

Aan de ene kant geeft zij toe dat het 
percentage ook wel iets meer of 
minder had kunnen zijn; daar is zij 
eerlijk over. Vervolgens zegt zij, dat 
het in werking laten gaan per 1 april 
voor de bewindslieden wel aardig uit 
kwam, want daardoor vonden zij het 
net redelijk. Wanneer zij het vanuit 
haar optiek iets minder redelijk had 
gevonden dan was zij misschien op 
zes maanden uitgekomen en dan was 
het per 1 juli ingevoerd. Wat is nu nog 
de rechtszekerheid? Wat is nog 
veiliggesteld bij afspraken die in het 
parlement gemaakt zijn? 

Het wordt natuurlijk nog bonter 
wanneer zij zegt dat een amendering 
zelfs niet meer per 1 april kan worden 
doorgevoerd. Na dat antwoord durf ik 
nauwelijks meer de wens van de 
PPR-fractie optafel te leggen, namelijk 
per 1 januari 6,4% want ik vrees dat 
de computer dan wel heel rare dingen 
gaat doen. 

Die zal uit elkaar springen! Wij 
zitten dus op de verkeerde weg. Wij 
mogen ons niet door de computer 
laten leiden, maar moeten hier tot 
afspraken komen. Wij spreken wel 
degelijk - dat staat voor ons nog 
steeds ter discussie - over hetgeen 
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per 1 januari mogelijk moet zijn. Ik 
vind het nog steeds een verkeerde 
zaak om te zeggen dat het voor de 
betrokken vrouwen in januari, februari 
en maart maar moet worden overge-
slagen en dat het pas in april komt. 

Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een 
computerfout in mijn hersens goedma-
ken: het is mij nu duidelijk geworden 
dat het amendement computer-tech-
nisch geen problemen zal opleveren. 
Wel is 1 juli aan de orde als het met 
terugwerkende kracht 1 januari zou 
worden. Ik hoop dat ik hiermee de 
door mij gegeven onjuiste informatie 
heb goedgemaakt. 

De heer Lankhorst (PPR): Dan durfde 
ik mijn vraag dus haast wél te stellen! 
Ik was al weer te bescheiden over 1 
januari 1983! De Staatssecretaris 
heeft hierop echter al indirect ant-
woord gegeven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn dat de PPR-fractie met 
dit voorstel wat betreft de alimentatie 
niet meegaat en het amendement van 
de PvdA en D'66 van harte zal onder-
steunen. 

Met betrekking tot de WROM heeft 
de Minister op mijn vraag over 
overleg met de advocatuur en de 
sociale advocatuur geantwoord dat 
ruim overleg plaatsvindt. Ik neem aan 
dat de Minister ook zelf te zijner tijd 
bij het overleg wordt betrokken. Ik wil 
hem vragen of het geen goede zaak 
zou zijn hier en daar te experimenteren 
om te bezien wat mogelijk en niet 
mogelijk is, ook in het kader van de 
deregulering. Proeven en experimen-
ten kunnen wellicht helderheid 
verschaffen, ook bij de behandeling 
van de tijdelijke wet. 

De Minister heeft geen indicatie 
kunnen geven over het tijdstip 
waarop de Kamer hierover kan 
spreken. Ik neem aan dat dit inderdaad 
nu niet mogelijk is. Ik wil echter mijn 
vraag op dit punt uit mijn eerste 
termijn herhalen, namelijk hoe het 
dan met de begroting voor 1983 
moet. Die vraag zal hem nog meer 
kwellen dan mij. In de begroting voor 
1983 is voor de rechtshulp uitgegaan 
van een stabilisatie. Die tijdelijke wet 
is er toch ook niet voor niets gekomen. 

Bij mij is de indruk gewekt dat wij 
die wet nodig hadden en per 1 januari 
hadden moeten doorvoeren om de 
stabilisatie in 1983 te bereiken. 
Vandaag is in ieder geval wel duidelijk 
dat dit niet lukt. Blijft dus de vraag 
hoe de Minister de begroting voor 
1983 ten aanzien van de rechtshulp 
rond krijgt. Ik ben benieuwd naar zijn 
antwoord. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met 
veel belangstelling naar het antwoord 
van beide bewindslieden geluisterd. Ik 
ben er verheugd over dat zij zich 
beiden zullen bezighouden met het 
personen- en familierecht, want er is 
nog veel te doen op dat terrein. Ik 
noem bij voorbeeld de rechtspositie 
van minderjarigen, het adoptierecht, 
het elimineren van sterk verouderde 
bepalingen uit het wetboek en niet te 
vergeten het bezoekrecht, waarop wij 
nog steeds met spanning wachten. Ik 
ben er erg benieuwd naar of die 
impasse kan worden doorbroken. Wij 
zullen hierop bij de begrotingsbehan-
deling verder ingaan. 

De Minister is in het bijzonder op de 
WROM ingegaan en hij heeft gelukkig 
toch nog een paar interessante 
gegevens op tafel kunnen leggen. 
Aanvankelijk leken zij zoekgeraakt te 
zijn op het departement. Dat verbaasde 
mij al, want men is doorgaans via het 
WODC goed geïnformeerd. Waarover 
ik echter nog meer verheugd ben, is 
dat men bezig is met verder onderzoek. 
Tegen de tijd dat wij het volgende 
wetsontwerp krijgen, hoop ik dat wij 
over meer gegevens kunnen beschik-
ken, opdat de discussie inhoudelijk 
wat sterker wordt. 

Dat brengt mij op het onderwerp 
van de alimentatie. Hoezeer zich ook 
'in der Beschrankung der Meister 
zeigt' - wij hebben nu twee 'Meister' 
achter de tafel zitten dat zou dus een 
dubbele 'Beschrankung' betekenen 
- denk ik dat wanneer men met een 
tamelijk onzorgvuldige procedure te 
maken heeft, men inhoudelijk toch 
met extra sterke argumenten moet 
komen, wil je de medewetgever - die 
het parlement toch is - tot zijn recht 
laten komen. 

Wanneer enkele leden komen met 
een tamelijk zwaar en moeizaam 
amendement, dan ben ik eigenlijk een 
beetje teleurgesteld door hetgeen de 
Staatssecretaris inhoudelijk naar 
voren gebracht heeft. Het punt 
waarom het bij dit amendement gaat, 
is immers bijna door alle aanwezigen 
naar voren gebracht. In de eerste 
plaats sprak zij over computertechni-
sche moeilijkheden, maar dat heeft zij 
naar ik nu begrepen heb per interruptie 
teruggenomen. 

Computertechnisch is het dus ook 
volgens haar mogelijk het amende-
ment, indien het wordt aangenomen, 
in de computer te verwerken. Ik vraag 
dat met name, omdat ik sinds kort een 
huiscomputer heb en dus uit ervaring 
weet dat het gemakkelijk ingevoegd 

kan worden. Ik neem aan dat het 
departement ook over die mogelijkheid 
beschikt, aangezien de computer daar 
nog wel iets groter zal zijn dan mijn 
huiscomputer. 

Ik wil graag weten op welk inhoude-
lijk amendement de Staatssecretaris 
het amendement dan toch niet 
aanvaardbaar acht. Het zou voor mij 
met name interessant zijn te horen 
over dat begrip 'redelijk'. De Staats-
secretaris zegt dus voortdurend dat 
4,8 redelijk is. Dit lijkt mij in rekenkun-
dige termen gesproken wel juist, 
omdat de uiteindelijke opbrengst 
rekenkundig gelijk is. Men moet het 
echter afwegen met het doel dat je 
met het wetsontwerp beoogt. Dat is 
naast een bescherming van de 
alimentatieplichtige toch ook het in 
zijn volle waarde laten van de alimen-
tatiegerechtigde. 

Bij deze afweging begrijp ik toch 
niet goed in hoeverre hier rekenkundi-
ge argumenten een dermate doorslag 
kunnen geven. Ik denk dat de Staats-
secretaris misschien onvoldoende 
heeft kunnen nadenken over ons 
amendement. Misschien kan zij bij 
een heroverweging er voldoende 
aandacht aan schenken. Het probleem 
dat het amendement namelijk tot een 
oplossing probeert te brengen is door 
haar op geen enkele wijze van andere 
oplossingen voorzien. Het blijft dus 
levensgroot op tafel liggen en is 
daarmee een onrechtvaardige zaak. 
Ik wacht met grote spanning de 
tweede termijn van de bewindslieden 
af. 

D 
Mevrouw Salomons (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook mijn dank aan de 
beide bewindslieden voor de toezeg-
ging voor een nader overleg over de 
eventuele bevoegdheid van een 
buitenwettelijke aanpassing. Buiten-
wettelijk is het dan eigenlijk niet meer. 

Ik ben door het verdere verhaal niet 
zo erg gerustgesteld. Wanneer ik zie 
hoe de Wet nu al toegepast wordt, 
denk ik dat wij erg voorzichtig moeten 
worden met het geven van bevoegd-
heden. 

De Minister heeft een algemeen 
verhaal gehouden waarin hij de 
problematiek, die inderdaad niet 
alleen voor deze sector geldt, van de 
indexering aangeeft. Ik zal de Minister 
waarschijnlijk niet in zijn uiteindelijke 
conclusie steunen. Het gegeven dat 
daarover nader gedacht moet worden, 
is ook in mijn kring onomstreden. De 
vraag is alleen op welke wijze men 
dan tot bepaalde beleidskeuzen komt. 

Het is nu juist een probleem dat wij 
dat in dit wetsontwerp helemaal niet 
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terug kunnen vinden. Uit de woorden 
van de Staatssecretaris begrijp ik, dat 
het een soort koehandel is geweest. Ik 
had het eerst over een rekentruc, maar 
het blijkt nog erger te zijn. Het is 
rekentruc en koehandel. 

Een koehandel vindt in het algemeen 
plaats tussen twee partijen die belangen 
hebben bij verwerving dan wel verkoop 
van het object. Het vervelende is, dat 
hier niet beide partijen hebben onder-
handeld. Beide bewindslieden achter 
deze tafel hebben blijkbaar gedacht dat 
4,8 wel een redelijk getal was. Dit kan 
natuurlijk niet. 

Er is een wet aangenomen waar-
in na ampele overwegingen een 
bepaalde aanpassingsmethodiek is 
gekozen. In de titel van deze wet 
wordt gesteld dat gedacht wordt aan 
een aanpassingsmethodiek van het 
wetsontwerp inzake de bedragen voor 
levensonderhoud enerzijds en een 
buitenwerkingstelling van de aanpas-
singsmethodiek van de wet inzake de 
rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden anderzijds. Ik begrijp nu in 
ieder geval dat wi j bezig zijn met de 
buitenwerkingstelling van beide 
aanpassingsmethodieken! 

Het verhaal van de Staatssecretaris 
komt hierop gewoon neer! Ik heb 
erover geaarzeld, of ik zou opmerken 
dat het naar mijn mening een rekentruc 
is. Dat is immers onaardig om te 
zeggen. Het is echter nog veel erger. 
Het is in wezen iets heel anders dan 
dat de Staatssecretaris door middel 
van nadere overwegingen wil doen 
voorkomen. Deze overwegingen stelt 
zij niet formeel ter discussie. De 
Staatssecretaris gaat uit van hetgeen 
zij redelijk acht ten opzichte van 
alimentatieplichtigen. Hierbij worden 
de alimentatiegerechtigden niet 
betrokken. De Staatssecretaris wenst 
als het ware op de stoel van de 
rechter te gaan zitten zonder behoorlijk 
overleg en zonder het horen van de 
partijen. Dit is een heel kwalijke zaak. 

Ik krijg ook steeds meer moeite met 
dit onderdeel van het wetsontwerp 
- als het ongewijzigd zou worden 
aangenomen - waarin in beginsel een 
afweging tussen belangen van 
partijen centraal staat. Ik zie ook wel 
dat er problemen zijn. Als wi j echter zo 
met de wetgeving omspringen, gaan 
wij ons op een 'hellend vlak' begeven. 

De techniek van het amendement 
schijnt wel te kloppen. Dat doet mij 
deugd. Ik wi l hierbij nog een opmerking 
maken. Ik meen dat wij niet de weg 
die de heer Lankhorst voorstelt, 
moeten volgen. Het wordt immers 
kort dag. Wi j moeten er wel van 

uitgaan dat de mensen hun verplich-
tingen kennen. Wij moeten ons niet 
laten beheersen door het al dan niet 
t i jdig binnenkomen van de accept-gi-
rokaart. Bij de fiscus wordt dat ook 
niet altijd gedaan. Mensen weten 
waarop zij moeten rekenen, ongeacht 
het moment waarop de aanslag wordt 
bepaald. 

Ik kom bij een argument dat de 
Minister naar voren heeft gebracht 
ten aanzien van de Wet rechtsbijstand 
aan on- en minvermogende per 1 
januari 1983. Hij zei dat niet alleen 
bepaalde categorieën mensen er 
nadeel van zullen ondervinden. De 
overheid neemt ook wat voor haar 
rekening. Wij hebben in de memorie 
van antwoord kunnen zien, welke 
effecten dit kan hebben. De hele 
discussie over de invoering van de 
aanpassingsmethodiek in deze wet 
ging met name om de allerlaagste 
inkomenscategorieën. 

Het effect blijft, dat voor deze 
groepen toch risico's door het niet 
aanpassen van uitsluiting zullen 
komen. Ik onderken dat er een 
lastenverzwaring komt als er geen 
aanpassing komt voor de iets hogere 
inkomens. Gezien de overige beleids-
voornemens van deze Regering 
hebben wi j juist de grootst mogelijke 
moeite met een extra drempel voor 
de categorieën met de laagste inko-
mens. Deze argumentatie voor dit wets-
ontwerp vinden wij niet redelijk. 

Wij wil len alle effecten bij elkaar 
zien in het wetsontwerp dat ai weer 
enige weken bij de Raad van State 
ligt. De Raad van State zal ook wel 
weten dat dit enige budgettaire 
effecten heeft en zal dit wetsontwerp 
daarom niet onderaan in de stapel 
lagen l iggen! Dit kan alleen worden 
beschouwd in één samenhangend 
verband. Het is daarbij de vraag of je 
met financiële drempels of andere 
methoden moet optreden ten aanzien 
van dit soort problematiek. Die 
discussie moet er komen, maar niet 
bij dit wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
conclusie is de volgende. Als de 
Staatssecretaris blijft marchanderen 
over ons amendement, wordt het 
voor mij wel heel moeilijk. Via een 
omweg word ik met oneigenlijke 
argumenten gedwongen, te accepte-
ren dat een bepaald deel van de wet 
buiten werking wordt gesteld. Zelfs de 
motivering klopt niet met de werkelijk-
heid. Dat zou het wel eens heel 
moeilijk kunnen maken, akkoord te 
gaan zelfs met het eerste artikel van 
dit wetsontwerp. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord. Tegen de Staats-
secretaris zou ik wil len zeggen dat ik 
aanvankelijk dacht dat het percentage 
van 4,8 stoelde op een grondige 
redenering die in de verte verband 
hield met hetindexeringsmechanisme. 
Ik ben ervan geschrokken dat de 
Staatsseceretaris zegt - en daarin is 
zij eerlijk genoeg - dat het hierbij gaat 
om een arbitrair percentage. 

Je kunt zeggen dat er voor de 
Regering overwegingen zijn, dit zo te 
regelen gezien de inkomensontwikke-
ling. Ik ben echter bang dat, als wij dit 
zo benaderen wel erg snel wordt 
afgestapt van het belang van de 
wettelijke indexering: een stukje 
zekerheid voor mensen die weinig 
andere zekerheid hebben als het gaat 
om de verhoging van hun inkomen. 

Ik vraag mij af hoe dit zal worden 
ontvangen door de alimentatiegerech-
tigden. Zij zullen horen dat zij niet per 
1 januari recht kunnen doen gelden 
op de wettelijke indexering, maar pas 
per 1 april. Zij moeten dus drie 
maanden wachten. Zij zullen dat 
merkwaardig vinden. Daarnaast 
worden zij geconfronteerd met een 
percentage dat geen 'handvat' meer 
heeft. Mijn vraag in eerste termijn 
sloeg daar op. 

Als namelijk op deze wijze wordt 
omgegaan met de wettelijke indexe-
ring, waarvan grote groepen mensen 
afhankelijk zijn voor hun zekerheid, 
wie garandeert dan dat de Regering 
volgend jaar bij een verslechterende 
economie niet ook zal zeggen, dat de 
wettelijke indexering gezien de 
situatie niet kan zodat opnieuw een 
bepaald percentage moet worden 
vastgesteld. Dit percentage is dan ook 
opnieuw arbitrair. 

Wat ik in deze discussie eigenlijk 
mis, is enige vorm van rechtszekerheid 
voor alimentatiegerechtigden. 
Eigenlijk schuift de Regering artikel 
402a opzij. Daarvoor in de plaats komt 
een bijzondere regeling. Er komt ook 
geen andere norm die ten grondslag 
wordt gelegd aan het percentage. Ik 
hoor geen enkele afweging zodat je 
kunt zeggen dat alimentatiegerechtig-
den in ieder geval weten waar zij aan 
toe zijn bij een wijziging van het 
percentage. 

Op deze wijze kan dat niet. Het 
maakt de weg vrij voor het opzij 
zetten van wettelijke zekerheden 
hetgeen ik zeker in deze ti jd erg 
slecht vind. 

Ook voor de WROM vind ik de 
redenering van de Minister niet 
geheel sluitend. Hij zegt dat er een 
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wijziging komt. Het wetsontwerp ligt 
nog bij de Raad van State. Daarop 
moet worden gewacht. Hij kan, als ik 
hem goed heb begrepen, nu al 
toezeggen dat alle inkomensgroepen 
een eigen bijdrage moeten betalen. 

Minister Korthals Altes: Misschien 
kan mevrouw Brouwer mij toezeggen 
dat de Kamer mij daarbij helpt. Ik kan 
dat niet toezeggen. Het is ons voorne-
men, dit voor te stellen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik zal de 
Minister zeker niet toezeggen, dat ik 
zal voorstellen dat de Kamer daarbij 
helpt. Zijn redenering is dat, in 
afwachting van dat wetsontwerp het 
nog niet zo slecht is, op dit moment 
de indexering niet aan te passen, 
althans zo begrijp ik de Minister. 

Ik begrijp dan toch niet waarom 
Minister dan tegelijkertijd niet zegt dat 
het wetsontwerp er komt, dat daarover 
een principiële discussie moet 
worden gevoerd, dat de zaak daarom 
beter opgeschort kan worden en dat 
hierover nog geen definitieve beslissing 
kan worden genomen. Is de Minister 
dit met mij eens? 

Minister Korthals Altes: Mevrouw 
Brouwer geeft inderdaad precies de 
aanleiding weer. Het zou namelijk 
naar onze overtuiging een slecht 
beleid zijn om wanneer men het 
voornemen heeft om in de loop van 
het jaar 1983 met een systeem te 
komen voor eigen bijdragen, nu eerst 
nog eens even de ondergrens te 
verhogen, dus de groep die geen 
enkele bijdrage behoeft te betalen te 
vergroten, om in de loop van 1983 
een en ander weer terug te draaien en 
te zeggen dat wij een bijdrage 
verlangen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Er is in dit 
verband toch een verschil? Wij 
spreken nu over wijziging van een wet 
die parlementair getoetst is, terwijl de 
Minister spreekt over voornemens, 
waarvan het nog maar de vraag is 
hoe deze door het parlement zullen 
worden ontvangen. 

Minister Korthals Altes: Dat is 
inderdaad een vraag. Vandaar dat wij 
de Kamer vragen om ons in zoverre 
tegemoet te komen dat wij met het 
beoogde beleid, de zaak voorlopig 
bevriezen; het betreft immers een 
'bevriezingswetsontwerp'. Wij lopen 
hierbij niet vooruit op hetgeen wij van 
plan zijn en het parlement is straks 
ook niet met handen en voeten 
gebonden. Tegen het parlement kan 
dan ook niet worden gezegd dat het 

heeft meegeholpen aan deze bevrie-
zing, daarmee A heeft gezegd en nu 
ook maar B moet zeggen. De Kamer is 
mans genoeg om dan te zeggen: als 
ik geen B wi l zeggen dan doe ik dat 
niet! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Komen de 
groepen die nu niet voor kosteloze 
rechtsbijstand in aanmerking komen, 
door het niet verhogen van de grens, 
dan alsnog in aanmerking? Moet ik dit 
zo begrijpen? Als het parlement zou 
zeggen dat het niet akkoord gaat met 
de door de Minister voorgestelde 
wijziging, zal het effect van het niet 
laten doorgaan van de indexering dan 
alsnog ongedaan worden gemaakt? 

Minister Korthals Altes: Neen, dat zeg 
ik niet; dat kan men ook onmogeli jk 
zeggen. Men zou dan achteraf al die 
mensen moeten opsporen die nu f 155 
hebben betaald en men zou dit weer 
terug moeten betalen. Wij zouden nu 
juist wat minder bureaucratisch 
worden, dus die toezegging moet 
mevrouw Brouwer van ons niet 
verwachten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dit is nu 
precies het argument waarom ik zeg 
dat men dan op dit moment geen 
enkele wijziging moet aanbrengen, 
omdat de zekerheden die de mensen 
met deze wet hebben, van kracht 
moeten blijven. Men krijgt hiermee 
dan later ook geen problemen. 

Minister Korthals Altes: Neen, wi j 
zeggen juist dat wij geen verande-
ringen moeten laten doorgaan, 
daarom bevriezen wij de situatie op 
dit moment. Dat is ons voorstel. 

Mevrouw Brouwer CPN): Ik begrijp 
het voorstel. Ik houd toch de redene-
ring staande dat hiermee een weg 
wordt geopend en een stap wordt 
gezet naar behandeling die nog moet 
plaatsvinden, hetgeen ik op dit 
moment onjuist acht. 

Mijns inziens kan dit ook de conclusie 
zijn uit hetgeen zojuist is gezegd. 

Wij hebben gesproken over de 
AVO-enquête en spraken daarbij over 
het onderzoek bij de bureaus voor 
rechtshulp. Kan de Minister mij ook 
vertellen wanneer de uitkomsten van 
dit onderzoek verwacht kunnen 
worden en of daar nog iets mee 
gedaan wordt? Deze vragen worden 
ook aan ons vaak gesteld. 

D 
Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Graag zal mijn 
fractie tijdig geïnformeerd worden, bij 
voorbeeld door middel van een notitie 
waarin enige lijnen worden weergege-

ven, wanneer het gewenst is deze 
wettelijke regeling ten principale te 
bezien. Wij vragen dit mede in 
verband met de rechtzekerheid van de 
alimentatie-gerechtigden en alimenta-
tieplichtigen. 

Ik ben wel enigszins geschrokken 
van de plotselinge ondekkingen op 4 
november op het Ministerie van 
Justitie, in verband met de stijging 
van de indexering. Dit lijkt mij een 
onzettende ontdekking. 

Minister Korthals Altes: Dit is een 
misverstand. De datum, 4 november, 
en het plotselinge, kwam omdat er 
een kabinetswisseling plaatsvond. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ook niet 
zo plotseling! 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
In dat opzicht was het niet zo'n 
verrassing. Wanneer men echter met 
zoiets wordt geconfronteerd, waren 
voorbereidingen misschien al langer 
mogelijk geweest. 

Heb ik goed verstaan dat het 
basisgetal voor 1984 6,4 zal zijn, dat 
dit ook al vaststaat en dat het voor dit 
jaar 4,8 is? Hoe moet ik het ri jmen 
met het feit dat dit bedrag dit jaar 
beslist niet hoger kan zijn dan 4,8? 

Ik ben wel iets geruster door de 
toezegging dat, als het doorgaat, wij 
in ieder geval een notitie krijgen. Ik 
wi l hierover echter graag enige 
duidelijkheid hebben. 

Ik wil overigens opmerken dat het 
mij een zeer ondankbare taak van 
bewindslieden lijkt om een wets-
ontwerp te verdedigen, waarbij zij niet 
van a tot z betrokken waren, maar 
waarvoor zij wel de verantwoordelijk-
heid dragen. Dat medeleven wil ik 
hun toch wel schenken. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal u niet verbazen dat 
ook ik mijn omzetting wi l uiten over 
de manier waarop de Staatssecre-
taris dat percentage van 4,8, heeft 
gedefinieerd en omschreven. Ik heb de 
begrippen 'haalbaar', 'arbitrair', 
'redelijk' en 'billijk' gehoord. Dit zijn 
allemaal kwalificaties die aan het 
percentage zijn gegeven, nadat men 
er eenmaal op uitgekomen was. Ik kan 
een en ander niet anders betitelen 
dan met 'willekeur'. Omdat er nu 
eenmaal pas in een laat stadium 
voorbereidingen zijn getroffen voor 
een wijziging van het indexeringsper-
centage, is het gevonden percentage 
opeens ook het meest haalbaar, 
redelijken billijk. 

Net als mevrouw Evenhuis wil ik 
zeggen dat die voorbereidingen best 
eerder hadden kunnen plaatsvinden. 
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Van Es 
Ik heb sterk de indruk dat, als dat was 
gebeurd, dit ook invloed had gehad 
op de kwalificatie redelijkheid, 
billijkheid, haalbaarheid van het dan 
gevonden percentage, dat dan 
waarschijnlijk een ander was geweest. 
Het is willekeur. De Staatssecretaris 
heeft mij niet van het tegendeel 
kunnen overtuigen. 

Het voorstel van mevrouw Salomons 
en mevrouw Wessel vormt volgens 
mij nog steeds een buitengewoon 
constructieve manier om uit deze 
problemen te komen. Ik roep de 
Staatssecretaris alsnog op om dat 
voorstel over te nemen, omdat dit mij 
het meest zinvolle lijkt wat wij 
vandaag nog kunnen doen met dit 
wetsontwerp. 

Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn vraag over het laatste zinsdeel 
van artikel 1, lid 2, waarin, naar mijn 
mening, sprake is van een soort 
machtigingswet. De Minister heeft in 
zijn algemene leidende bewoordingen 
gezegd dat er een wetswijziging nodig 
was, ook al was er net een gewijzigde 
algemene maatregel van bestuur. Die 
wijziging hebben wij nu voor ons 
liggen. Ik heb echter de indruk dat dit 
de komende tijd door die machtigings-
bepalingen - ik omschrijf ze maar zo -
helemaal niet meer nodig is. Wij 
zouden dus nog voor rare verrassingen 
kunnen komen te staan. Is dat zo? 
Waarom is er toch voor zo'n onduide-
lijke en nog veel onzekerder formule-
ring gekozen? 

Ik wil nog een paar woorden zeqgen 
over de WROM. Ik heb geen nieuwe 
argumenten gehoord waarom er voor 
de bevriezing is gekozen. De Minister 
spreekt van ingrijpende wijziging van 
de inkomensgrenzen. Ik vind dit een 
onjuiste voorstelling van zaken. Ik 
vind dat er, als wij dit voorstel niet 
aannemen, als wij de wet niet wijzigen, 
sprake is van reguliere gevolgen van 
doorgaan met het systeem dat wij 
kennen. Er is pas sprake van een 
ingrijpende wijziging, als wij dit 
voorstel wel aannemen, als wij die 
grenzen bevriezen. 

D 
Minister Korthals Altes: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met een 
opmerking van iets meer principiële 
aard tegen degenen die gevraagd 
hebben of wij nu niet op het pad van 
de willekeur zijn, als er een bepaald 
percentage uitkomt en als de Minister 
of de Staatssecretaris - in dit geval 
zelfs alle twee - dan zegt dat het dan 
zo maar moet. Er zou sprake zijn van 
willekeur als dit inderdaad eenzijdig 

door het kabinet of door een Minister 
of door een Staatssecretaris zou 
worden bepaald. 

Wij hebben hier inderdaad met een 
wettelijk systeem te maken. Wij zijn 
van mening dat dit wettelijk systeem 
op dit ogenblik tot forse onjuistheid 
zou leiden. Om die reden wenden wij 
ons tot de Staten-Generaal om in 
gemeen overleg te bepalen hoe 
daarin tijdig verandering gebracht kan 
worden. Ik wil het beeld oproepen dat 
wij in een hardrijdende trein zitten 
namelijk de trein die vroeger richting 
welvaart reed, waarbij ieder jaar 
indexering plaatsvond. 

Nu merken wij dat wij op het foute 
spoorzitten. Wij zeggen nu: Staten-Ge-
neraal wij trekken samen aan de 
noodrem want als wij doorrijden gaan 
wij in de fout. Als het percentage dat 
voortkomt uit het wettelijk systeem bij 
de alimentatieverhoging en bij de 
WROM zonder meer wordt toegepast, 
dan treden er ontwrichtingen op in de 
maatschappij. 

Mevrouw Salomons (PvdA): De 
Minister zegt nu in wezen dat er dan 
een wetsontwerp had moeten liggen 
tot afschaffing van de indexeringsme-
chanismen. Men had dan een 
andere keuze moeten maken. Die 
keuze had dan moeten worden 
gemotiveerd. Er ligt nu een wets-
ontwerp waarbij een wijziging van de 
aanpassingsmethodiek ten aanzien 
van de alimentatie aan ons wordt 
voorgelegd. De Minister geeft in 
wezen toe dat hij bezig is de aanpas-
singsmethodiek van de alimentatie 
volstrekt buiten werking te stellen. Hij 
maakt een andere keuze. Over die 
keuze kunnen wij natuurlijk ook nog 
wel eens praten, maar daarvoor 
hebben wij op het ogenblik te weinig 
gegevens. 

Minister Korthals-Artes: ALs wij de 
zekerheid zouden hebben dat wij voor 
lange tijd op een verkeerd spoor zitten 
danzou mevrouwSalomonsvolkomen 
gelijk hebben. Ik vrees alleen dat wij 
tot de conclusie moeten komen dat 
wij op dit ogenblik over onvoldoende 
gegevens beschikken om de Kamer 
een voorstel voor te leggen over de 
handelswijze voor 1984 en de daarop-
volgende jaren. Het inkomensplaatje 
waarover hier al dagenlang in het 
kader van geheel andere wettelijke 
maatregelen is gesproken, zien wij 
per 1 januari 1983 voor ons. 

Wij zijn daarbij tot de conclusie 
gekomen dat wanneer de indexering 
van de alimentatie onverkort doorgaat, 
men daarmee het overgrote deel, zo 
niet alle alimentatieplichtigen naar de 

rechter jaagt. Men zou de alimentatie-
gerechtigde daarmee een buitenge-
woon slechte dienst bewijzen. Ik 
neem aan dat de Staatssecretaris 
hierop straks zal ingaan. Ik wil enige 
principiële punten aanroeren. 

Wanneer men merkt, dat men op het 
verkeerde spoor zit, dan moet men op 
zijn minst het voorstel doen gezamen-
lijk aan de noodrem te trekken om te 
bezien hoe wij intussen op het goede 
spoor kunnen komen. Bij de alimenta-
tie gaat het om een eenmalige zaak en 
wel voor het jaar 1983. Als wij in 1983 
tot de conclusie komen dat het ook in 
1984 niet meer volgens het bestaande 
systeem gaat, al of niet bijgesteld, 
dan zullen wij natuurlijk tijdig naar de 
Kamer met voorstellen moeten 
komen. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Het 
zal de Minister toch niet zijn ontgaan 
dat een kamerbrede meerderheid de 
intentie van dit wetsontwerp heeft 
gesteund. Wij hebben allemaal 
gezegd dat men in de fout gaat als 
men de indexeringsregeling zonder 
meer toepast. Wij konden dan ook 
billijken dat het werd bijgesteld. Het 
amendement strekt er alleen maar toe 
dit rechtvaardiger te doen. Wij kunnen 
de Minister geheel volgen. Wij 
noemen hierbij echter als toetsingscri-
terium de rechtvaardige verdeling. 

Minister Korthals-Artes: Wij verschil-
len heel duidelijk van mening over de 
vraag wat nu rechtvaardig is. Als men 
het bestanddeel bouw-c.a.o. uit de 
looncomponent haalt - iedereen is 
het erover eens dat dit moest gebeu-
ren - dan komt men uit op 6,4% op 
jaarbasis. 

Wij zitten dan nog steeds, zo zeiden 
wij, gelet op de ontwikkelingen in het 
inkomensplaatje, op een volstrekt 
verkeerd spoor. Iedereen weet 
immers dat wij bij de regeringsverkla-
ring en in de weken daarna hebben 
gesproken over een inkomensplaatje, 
waarbij enige procenten eraf gingen 
bij de minima en tevens bij modale en 
tweemaal modale inkomens en men 
weet dat er naar gestreefd wordt om 
aan de top ook nog eens met een 
min-component te komen. Dit betreft 
dus de alimentatieplichtige. 

Wij zijn van mening geweest 
- daarover kunnen wij natuurlijk met 
elkaar van mening verschillen - dat 
6,4% ingaande op 1 januari, ofwel 
6,4% op jaarbasis, alsnog een te grote 
toeloop naar de rechter zou geven 
met alle gevolgen van dien. De 
Staatssecretaris zal mede uiteenzetten 
welke gevolgen dit heeft. 
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Korthals Altes 
Vervolgens zou het op 1 april 

ingaan. Dit was, zo kan ik mevrouw 
Rempt meedelen, inderdaad een soort 
echo-effect van de in dezelfde periode 
overwogen adempauze. Dit wets-
ontwerp heeft echter vanaf het begin 
een eigen bestaan geleid, los van de 
adempauze, maar zou, als die adem-
pauze er was gekomen, daarin zijn 
ingebed. Daarom was Sociale Zaken 
zo nauwkeurig op de hoogte van 
hetgeen ging gebeuren. 

Toen vroegen wij ons af wat die 
6,4% betekent. Uit de deelsom, die wij 
zonder huiscomputer konden maken, 
komt dan nu op jaarbasis 4,8%. 
Daarvan hebben de Staatssecretaris 
en ik gezegd - dat is op zichzelf 
arbitrair - dat het naar ons beste 
gevoelen en ondanks het inkomens-
plaatje, dat er zo zwaar negatief 
uitziet, een aanvaardbaar percentage 
is, zowel voor degenen die het 
moeten betalen als voor degenen die 
het ontvangen. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Er komt 
een percentage van 6,4 uit. Die 
wijziging gaat een kwartaal later in. 
Op jaarbasis is de verhoging dus 
4,8%. Die wordt vervolgens gerela-
teerd aan inkomensontwikkelingen in 
de toekomst, terwijl in wezen sprake 
is van een na-ijlen. Dat begrijp ik niet. 

Voorts vind ik dat wij niet met een 
ongedifferentieerd inkomensplaatje 
kunnen werken. Het percentage dat 
nu wordt doorgevoerd biedt in wezen 
nauwelijks een genoegdoening voor 
de inflatie in het verleden. Er is een 
categorie die, voor zover er alimenta-
tieverplichtingen zijn en worden 
nagekomen, niet aan de onderkant 
van de ongunstige inkomensontwikke-
lingen van het volgend jaar zit, maar 
aan de top. Daarvoor zijn de ontwikke-
lingen aanzienlijk minder ongunstig. 
Bovendien drukt de verplichting niet 
volledig op dat inkomen. Mijns 
inziens is een relatering aan een 
ongedifferentieerd inkomensplaatje 
van een modale inkomenscategorie of 
welke categorie dan ook niet juist. Het 
wordt in wezen bijna gebaseerd op 
het minimum. 

Minister Korthals Altes: Dat is niet 
helemaal juist. Bovendien is er mijns 
inziens een misverstand over het 
na-ijlingseffect. Als iemand in een 
bepaald jaar een alimentatieverplich-
ting opgelegd krijgt door de rechter 
dan wel in dat jaar een alimentatie 
overeenkomt, is er geen sprake van 
een achterstand. De alimentatie wordt 
dan bepaald op basis van de actuele 
gegevens van dat jaar. Zeg dat in 

1980 een echtscheiding is uitgesproken 
en een alimentatie is vastgesteld. 

Dan is er in 1981 geen achterstand. 
Per 1981 moet de alimentatie worden 
geïndexeerd. Dat gebeurt op basis 
van cijfers uit het verleden, omdat wij 
de cijfers over de toekomst nog niet 
kennen. Er is verder geen na-ijlingsef-
fect voor wat betreft de hoogte van de 
alimentatie. Dat is er alleen als in een 
bepaald jaar de welvaart meer stijgt 
dan in het jaar ervoor het geval is 
geweest. 

Stel dat de welvaart toeneemt met 
8%, terwijl er op basis van het jaar 
daarvoor 4% geïndexeerd is. Dan is er 
inderdaad een achterstand opgetre-
den. Die wordt dan in de toekomst 
ingehaald. Daarom was het systeem 
in het verleden, met telkenjare wat 
meer welvaart, aanvaardbaar. Maar 
nu wij te maken hebben gekregen met 
een teruggang, wreekt zich dat 
systeem. Dat is de achtergrond van 
dit voorstel. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat is het 
beste bewijs dat het na-ijlingseffect 
zich in de toekomst wreekt, want er 
wordt inderdaad op basis van de 
cijfers van het voorafgaande jaar 
gewerkt. 

Minister Korthals Altes: Maar er is 
geen achterstand. De naijling zit 
hierin, dat de berekeningsmethode is 
geënt op het verleden. De alimentatie 
anno 1982 is echter op zichzelf bij. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
zou het bijna opgeven, hoewel dat 
absoluut niet in mijn aard ligt. De 
Minister redeneert zozeer vanuit de 
inkomenspositie van de alimentatie-
plichtigen, dat hij het zelf niet merkt. 
De kosten van levensonderhoud 
stijgen toch ook gewoon? Het even-
wicht is zoek in de redenering van de 
Minister. En met zo'n heel klein 
technisch amendement kun je de zaak 
verevenen. Ik begrijp dus echt niet, 
waarom de Minister zo'n groot 
principieel verhaal ophangt over 
adempauzes die helemaal niet zijn 
doorgegaan en dergelijke. Dat heeft er 
helemaal niets mee te maken! 

Minister Korthals Altes: Maar de 
geachte afgevaardigden zullen het 
met mij eens zijn, dat dat nu niet meer 
op 1 januari kan ingaan. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Daar zijn 
we het over eens. 

Minister Korthals Altes: Nu kom ik 
eigenlijk op het terrein van de Staats-
secretaris, maar ik wil toch de inter-
ruptie beantwoorden. De Staatssecre-
taris heeft duidelijk gezegd, dat het 
indexeringspercentage 1983, als je die 

6,4% op 1 april laat ingaan, 6,4 is. Per 
1 januari 1984 zou dus bij ongewijzigd 
systeem de grondslag 106,4 zijn. Als 
je daarentegen het percentage per 1 
april op 8,5 wil brengen, dan zou de 
grondslag voor 1984 108,5 zijn. Dan 
kom je in de toekomst in moeilijkhe-
den. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Daarin is 
in het amendement voorzien. 

Minister Korthals Altes: Blijft over dat 
wij van mening waren - ik geef toe 
dat die kwestie arbitrair is; wij hebben 
er ook de totale wetgevende macht 
voor nodig om te bekijken of dit juist 
is - dat de uitkomst 4,8% moet zijn. 
Uit de loop van de stemming zal 
blijken, of de wetgever die mening is 
toegedaan. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik wil toch 
nog een poging doen. De Minister 
heeft gezegd dat het na-ijlingseffect 
alleen maar inhoudt dat eventuele 
achterstanden worden ingehaald. 
Volgens mij zou daarvan voor dit jaar 
voor een deel sprake moeten zijn, 
maar door de maatregel van de 
Minister is het niet meer mogelijk. Dat 
is het gevolg van het percentage van 
4,8 op jaarbasis. 

Minister Korthals Altes: We spreken 
niet over een maatregel van de 
Minister, maar over een voorstel van 
de Regering en over een maatregel 
die het parlement eventueel zal 
nemen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Dat is juist, 
maar daarom kan de Minister er toch 
nog wel op reageren? 

Minister Korthals Altes: Ik verwijs wat 
het na-ijlingseffect betreft naar de 
Handelingen. Als alimentatie wordt 
toegewezen of overeengekomen, 
dan is ze gebaseerd op de 
toestand in dat jaar. Er wordt dus niet 
met een achterstand begonnen. Er is 
alleen een na-ijlingseffect als er 
belangrijke verschillen in toeneming 
van de welvaart tussen het ene jaar 
en het andere zijn. 

Wij zijn van mening dat daarvan 
geen sprake is, als je dit jaar vergelijkt 
met de verwachtingen voor het 
komende jaar. Dus moet de conclusie 
luiden, dat er een fout in de bereke-
ningsmethode zit als het op 8,6% 
uitkomt. We zien immers allemaal om 
ons heen dat de welvaart niet meer 
toeneemt. We zijn in deze Kamer 
dagenlang bezig geweest om, zij het 
met grote moeite, een aantal maatre-
gelen voor te bereiden waarbij alle 
mogelijke categorieën een stap terug 
moeten doen, helaas. 
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Korthals Altes 

Mevrouw Rempt sprak nog over de 
bouw-c.a.o.. Volgens het wettelijke 
systeem moet rekening worden 
gehouden met bepaalde componen-
ten. De bouw-c.a.o. is geen compo-
nent, maar een onderdeel daarvan. 
Vandaar dat die niet zonder meer 
buiten beschouwing kon blijven. 

Dit wetsontwerp beoogt nu juist, 
onderdelen van componenten buiten 
beschouwing te laten. Misschien 
zullen wi j er in de toekomst toe over 
moeten gaan, dat algemeen te maken. 
De wet van 19 juni 1982 gaf alleen 
maar de mogelijkheid, componenten 
als geheel buiten beschouwing te 
laten en geen gedeelten daarvan. 
Voor wat dat betreft, hebben wi j 
toen iets te weinig vooruitgezien. 

De heer Lankhorst heeft in verband 
met de WROM gevraagd, of ik het 
overleg zelf wi l plegen. Ik ben daartoe 
graag bereid. Op dit ogenblik vindt 
overleg plaats. Natuurlijk bevind ik 
mij in een periode waarin met alle 
mogelijke instanties eerste besprekin-
gen moeten worden gevoerd. Het is 
echter duidelijk, dat ik mij aan geen 
enkel rechtstreeks overleg zal onttrek-
ken. 

De geachte afgevaardigde heeft ook 
gevraagd, of ik intussen experimenten 
wil laten beginnen. Bij de rechtsbij-
stand en bij de maatregelen waaraan 
wordt gedacht, is het grote probleem 
dat er een heel geringe vrijheid voor 
experimenten is. Men kan namelijk 
niet zeggen: wi j gaan nu eens bij 
rechtbank-X of rechtbank-Y de 
verplichte procureursbijstand buiten 
werking stellen om het effect te 
bekijken. Immers, het betreft wettelijke 
vereisten en garanties. 

Het huidige systeem is volgebouwd 
met wettelijke garanties. De moeilijk-
heid bij het experimenteren is dan 
ook dat dit betrekkelijk marginaal zal 
zijn. Onderwerpen, zoals abonnemen-
ten en contracten met advocaten, 
worden bekeken. Abonnementen 
spreken mij meer aan dan contracten. 
Misschien kunnen ten aanzien hiervan 
experimenten in gang worden gezet. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Lankhorst maakt zich ongerust over 
de uitwerking op de begroting van 
1983, wanneer de tijdelijke wet inzake 
bepaalde voorzieningen nog geruime 
ti jd op zich laat wachten. Ik deel die 
ongerustheid. Ik hoop dan ook dat ik 
op zijn steun kan rekenen, wanneer 
dat wetsontwerp aanhangig is 
gemaakt en vervolgens in dit Huis 
moet worden behandeld. Daarmee 
ben ik er natuurlijk nog niet van af. Op 
dit moment is de vertraging niet bij 

het departement gelegen, maar 
misschien in de aard van het beestje. 
Daarop zullen wi j letten. 

Ten aanzien van de beloning van de 
rechtsbijstand zullen op korte termijn 
wel maatregelen worden genomen 
om een duidelijke ombuiging te 
bewerkstelligen. Dit is mogelijk bij 
algemene maatregel van bestuur. 
Hiertoe zal worden overgegaan na 
overleg met de advocatuur. Dat kan 
dus wel uitwerken op de begroting 
voor 1983. Voor de jaren na 1983 zijn 
maatregelen van wetgevende aard 
nodig. Daarover heb ik reeds gespro-
ken. 

De moeili jkheid bij de computer is, 
dat het daarbij in het bijzonder gaat 
om de achteraf te sturen aanslagen 
op alimentatie-acceptgirokaarten aan 
de alimentatieplichtigen ten opzichte 
van kinderen. Het gaat om een aantal 
van 60.000. Die worden door raden 
voor de kinderbescherming via een 
centraal computersysteem toegezon-
den aan de ouders-niet-voogden die 
in het onderhoud moeten voorzien. 
Als er sprake is van een zekere 
achterstand, komen zij dan tot de 
ontdekking datde alimentatie drastisch 
is verhoogd. 

Pas in een latere fase gaan zij 
wellicht om een verlaging vragen. Dat 
moet worden voorkomen. Ik ben 
bang, dat bij die 60.000 kaarten, 
waarover wi j spreken, ook de huisconv 
puter van mevrouw Wessel ons 
onvoldoende kan helpen, wanneer die 
'stand by' kan zijn. 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Misschien geldt het wel voor mijn 
grote vertrouwen in mensen. Mis-
schien kunnen zij van tevoren een 
klein beetje sparen. Immers, zij zien 
dit alles aankomen. 

Minister Korthals Altes: Ik moet 
zeggen, dat mijn vertrouwen in het 
spaarvermogen van de mensen, juist 
in deze t i jd, niet zo groot is. 

Er worden zoveel aanslagen gedaan 
op het inkomen door heffingen en alle 
mogelijke andere zaken, dat ik het een 
illusie v ind, wanneer een beleid zou 
worden gebouwd op de gedachten-
gang, dat maandenlang zou kunnen 
worden gespaard. 

Mevrouw Salomons (PvdA): Dat lijkt 
mij ook redelijk, want dat vertrouwen 
in de mensheid heb ik ook nooit! De 
spaarquote's zijn echter vri j hoog op 
het ogenblik. Zolang de bijstand er 
niet aan te pas komt, is het vaak een 
afweging tussen twee partijen. De 
Minister denkt dat als de partij die qua 
inkomenspositie het gunstigst zit niet 
kan sparen, de andere partij dit 

bedrag moet uitsparen. Dat lijkt mij in 
deze ti jden helemaal erg moeili jk! 

Minister Korthals Altes: Daarom 
komen wi j met een redelijk gemiddel-
de, waardoor het wel te betalen zal 
zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Salomons heeft ook vragen gesteld 
over de extra drempel in de WROM. 
Wij proberen de zaak op dit moment 
te bevriezen, om te voorkomen dat 
maatregelen die wi j beogen te treffen 
- de Staten-Generaal zullen zich daar 
in een latere fase over uit moeten 
spreken - een nog zwaarder effect 
hebben bij terugdraaien, dan het 
geval zou zijn wanneer nu wordt 
overgegaan tot bevriezing. Een extra 
groep zou immers toegang tot de 
kosteloze rechtsbijstand krijgen. 

Er ontstaan dan onbil l i jkheden, 
want na verloop van ti jd zou een 
ander, behorend tot dezelfde groep 
- wij praten altijd over verschillende 
mensen - daarvoor wel een groot 
bedrag moeten betalen. Dat effect zal 
zich toch al in enige mate voordoen 
en wij wi l len dat niet vergroten. Het is 
natuurlijk erg vreemd wanneer in een 
bepaald jaar tot bij voorbeeld 1 juli 
iemand in een inkomenscategorie 
kosteloos rechtsbijstand krijgt en na 1 
juli daarvoor moet betalen. Dat is 
volgens ons toch al niet geheel te 
vermijden. Dat effect zou worden 
versterkt, wanneer die bevriezing 
achterwege wordt gelaten. 

Ik wijs er nogmaals op dat de 
groepen die in de iets hogere inko-
menscategorieën zitten en die wel 
aanspraak hebben op kosteloze 
rechtsbijstand met een eigen bijdrage, 
als gevolg van deze maatregel een 
minder hoge bijdrage behoeven te 
betalen. Voor wat dat betreft zou het 
wetsontwerp dus zelfs evenwichtig 
kunnen worden genoemd. Dat is 
wellicht het laatste dat mevrouw 
Salomons van dit kabinet had ver-
wacht! 

Mevrouw Brouwer heeft gezegd dat 
zij de redenering inzake de WROM 
niet geheel sluitend vindt. Zij sprak 
zelfs van slecht beleid. Dat is een 
verschil in waardering. Ik wil duidelijk 
zeggen dat wi j geen salami-tactiek 
voeren in die zin dat mevrouw 
Brouwer, door nu ja te zeggen, straks 
ook ja zou moeten zeggen - ik hoop 
niettemin dat zij dat wel doet - tegen 
het wetsontwerp tijdelijke voorzienin-
gen. Aannemende dat dat wetsontwerp 
wordt aangenomen, vragen wi j nu 
aan mevrouw Brouwer, nu eraan mee 
te werken dat de overgang straks niet 
extra hard wordt. Van onze kant zou 
het van slecht beleid getuigen, als wi j 

Tweede Kamer 
15 december 1982 Alimentatie 1222 



Korthals Altes 

niet alvast poogden om verder 
vooruit te kijken en rekening te 
houden met het beleid dat wi j wil len 
gaan voeren. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Vindt de 
Minister het ook een goed beleid als 
voorstellen zo t i jdig komen, dat 
belangenorganisaties en adviesorga-
nen de ti jd hebben om daarover te 
adviseren? 

Minister Korthals Altes: In dat geval 
gaat de ti jd met adviseren teloor! Op 
dit moment verkeren wi j in een 
begrotingssituatie, waarin nü moet 
worden ingegrepen. De begroting 
wordt in 1983 omgebogen. Daarover 
praten wi j . 

Mevrouw Brouwer (CPN): De Minister 
wil toch niet zeggen dat advisering 
vertraging betekent? Als dat zo is, denk 
ik dat de politieke afweging niet altijd 
op de juiste wijze plaatsvindt. 

Minister Korthals Altes: Als wij ook al 
adviezen gaan vragen over als zeer 
tijdelijk bedoelde wetsontwerpen, 
behoeven wi j straks nergens meer 
adviezen over te vragen, behalve over 
de omvang van het begrotingstekort. 
Wij proberen daaraan nu juist wat te 
doen! 

Mevrouw Evenhuis heeft gezegd dat 
zij vond dat ik wat plotseling op 4 
november achter een en ander was 
gekomen. Dat komt door de referen-
tieperiode waarover dat percentage 
geldt. Dat is nu eenmaal van september 
tot september. 

Die voorlopige cijfers komen 
omstreeks 15 oktober bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, en zijn 
enige weken later definitief. Begin 
november, en niet eerder, rolt er dan 
inderdaad plotseling een percentage 
uit, nu 8,6. Eén van de zaken die 
misschien zouden moeten worden 
bezien is, de referentieperiode terug 
te brengen naar een eerdere fase, 
zodat men niet aan het eind van het 
jaar wordt overvallen met cijfers en 
zelfs Justitie aan de slechte gewoonte 
gaat meedoen, het parlement in de 
laatste dagen van december met 
nieuwe wetsontwerpen te overvallen. 

Mevrouw Van Es (PSP): Betekent dat 
dat de mensen op het ministerie 
inderdaad nogal waren geschrokken 
van dat percentage? Had dan niemand 
zien aankomen, op basis van het 
indexeringsmechanisme, dat dat 
percentage in die orde van grootte, of 
in ieder geval anders dan de Minister 
graag zou wi l len, zou uitvallen? 

Minister Korthals Altes: Het plezierige 
is dat men ongetwijfeld van die schrik 
was bekomen toen ik op 4 november 
kwam, en ik dus niet heb kunnen 
nagaan of er sprake was van schrik of 
niet. Een feit is dat het percentage dat 
wi j kennen is gebaseerd op de 
periode van september tot september, 
en dat het pas eind oktober bekend 
wordt. Op dat moment kan men er 
dan ook pas definitief op reageren. 
Het doet er niet toe of men ervan is 
geschrokken. Wij zijn toen tot de 
conclusie gekomen dat het percentage 
onjuist was en dat het om een 
maatregel vroeg; die maatregel 
leggen wij nu aan u voor. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Mogen wij er dan wel op rekenen dat 
die periode zal worden vervroegd? 
Dat lijkt mij beter, nu blijkt dat de 
huidige periode zulke schokken 
teweeg kan brengen. 

Minister Korthals Altes: Dat betekent 
een wetswijziging. Ik heb gezegd dat 
het misschien nodig is, daarmee te 
komen. Wij kunnen nu niet zeggen dat 
men daarop kan rekenen. Ik weet nu 
al wel dat men met wetswijzigingen 
op niets kan rekenen voordat het zo 
ver is. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (CDA): 
Bij deze kleine wetswijziging kunt u 
op mijn steun rekenen. 

Minister Korthals Altes: Dat is heel 
plezierig. Dank u zeer! 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): Is eigenlijk alleen die referen-
tieperiode het probleem waarmee u 
worstelt bij de indexering? Daar heeft 
het wel de schijn van. 

Minister Korthals Altes: Nu moet u 
niet alles door elkaar halen. Wij 
hebben het eerst gehad over het 
probleem als zodanig dat het getal te 
hoog was. Ik geef nu antwoord op de 
vraag van mevrouw Evenhuis waarom 
dat zo laat bekend was. Dat is vanwege 
de referentieperiode; de maatregel als 
geheel houdt verband met de hoogte 
van het getal. 

Mevrouw Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD): De Minister begrijpt mij 
verkeerd. Ik zal proberen, mij iets 
nauwkeuriger uit te drukken. De 
Minister heeft in de memorie van 
toelichting gezegd dat hij een wetswij-
ziging overweegt omdat het indexe-
ringssysteem problemen zou oproe-
pen. Ik vraag nu of het ti jdstip van de 
referentie het probleem is waarmee 
hij worstelt. Zo ja, dan behoeven wi j 
er te voren niet met elkaar over te 
praten. Mochten er echter meer 

facetten zijn, dan zou ik het op prijs 
stellen wanneer wi j te voren nog eens 
konden overleggen over de 
problemen bij de indexering. 

Minister Korthals Altes: Dat is een 
andere vraag dan de vraag die u 
eerder stelde en die ik aan het slot zal 
beantwoorden. 

Aan mevrouw Van Es vraag ik of ik 
op voldoende duidelijke, zij het voor 
haar wellicht niet geheel overtuigende, 
wijze heb uiteengezet waarom die 
bevriezing naar onze mening nodig is. 
Die is naar onze mening nodig omdat 
er anders een te grote schok zou 
ontstaan voor wat de WROM betreft. 

Ten slotte kom ik tot de vraag van 
mevrouw Rempt of er niet een 
algemene nota kan komen over alle 
indexeringsproblemen. Ik meen dat 
dat onderwerp het departement van 
Justitie en de bevoegdheden daar 
verre te buiten gaat. Dit kabinet is van 
mening dat op een aantal punten 
indexeringsmechanismen moeten 
worden bezien en 'herijkt', wanneer ik 
het juiste jargon gebruik. Misschien 
zal daarover een algemene nota 
verschijnen. Wat deze indexeringen, 
in dit verband, betreft, meen ik dat wi j 
er niet aan zullen ontkomen, daarop 
later terug te komen. 

D 
Staatssecretaris Korte-van Hemel: 
Mijnheer de Voorzitter! Ik begin mijn 
betoog op dezelfde wijze als zoeven. 
Ik verdedig dit wetsontwerp omdat ik 
van mening ben en blijf dat dit gedeelte 
ervan zoveel mogelijk de garantie 
biedt dat alimentatie kan en zal 
kunnen blijven worden betaald. De 
vele opmerkingen van afgevaardigden 
hebben weliswaar indruk op mij 
gemaakt maar hebben mijn standpunt 
niet kunnen wijzigen. 

Na de lange verdediging van de 
Minister, waarbij hij soms erg diep 
dook in onze gemeenschappelijke 
boedel, zijn er twee problemen 
overgebleven. Daarvan is vooral het 
stijgingspercentage van 4,8 een en 
andermaal uitdrukkelijk aan de orde 
geweest. Verschillende afgevaardig-
den hebben hieraan verschillende 
kwalificaties gegeven. 

Het is algemeen bekend, dat de 
burger een stijging van 4,8% op 
jaarbasis op dit moment een billijke 
verhoging vindt. Ik had het ook veel 
prettiger gevonden wanneer ik in het 
eerste wetsvoorstel dat ik hier moet 
verdedigen, niets te maken zou 
hebben met looncomponenten en 
vloeren enzovoorts en dat de 'barre 
wintert i jd ' niet zodanig was dat ik 
moest beginnen met het verdedigen 
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van een afwijking van een wettelijk 
indexeringssysteem dat in de 'zomer-
t i jd ' is opgezet. 

Naar ons gevoel zijn de uitkomsten 
van dit indexeringssysteem immers 
niet redelijk voor de alimentatiegerech-
tigden en zeker ook niet voor de 
alimentatieplichtigen. Ik meen dat de 
voldoende onderbouwing van mijn 
argumenten die door mevrouw 
Wessel is gevraagd, nu zowel door de 
antwoorden van de Minister als door 
die van mij zijn gegeven. 

De vraag naar de rechtszekerheid 
voor de alimentatiegerechtigde is in 
tweede instantie een en andermaal 
aan de orde gekomen. Ik betrek hier 
ook steeds de alimentatieplichtige bij. 
Graag verwijs ik naar pagina 1 en 2 
van de nota naar aanleiding van het 
verslag, waarin duidelijk wordt 
gezegd dat wi j praten over een 
eenmalige afwijking. Uit de tekst blijkt 
duidelijk dat het de bedoeling is om in 
de tijd die ons gegeven is te kijken of 
er veranderd zal moeten worden en 
op welke wijze dit moet gebeuren. In 
eerste instantie heb ik mevrouw 
Rempt reeds toegezegd dat wi j t i jdig 
de Kamer hierover zullen informeren. 

Mevrouw Evenhuis heeft duidelijk-
heid gevraagd over de 6,4% en de 
4,8%. 

Wanneer de 6,4% ingaat op 1 april, 
dan stellen wij 1 januari op 100; 1 
april isdan 106,4. Het nieuwe uitgangs-
punt voor het eerstkomende jaar zal 
dan eveneens 106,4 zijn, terwij l 
gerekend over heel 1983 er eigenlijk 
sprake is van een werkelijke betaling 
en een werkelijke ontvangst van 4,8%. 

Ik meen hiermee alle vragen te 
hebben beantwoord. Het zal de Kamer 
duidelijk zijn dat ik ernstig bezwaar 
heb tegen het amendement. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen na 
de lunchpauze te stemmen over dit 
wetsontwerp. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 18.05 uur 
tot 19.45 uur geschorst. 

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 
W W . en de W W V . ) (17647); 

Wijziging van de wet van 20 
december 1979, Stb. 711 (beëindiging 
vereveningstoeslagen) (17674); 

Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (nadere regeling van de 
samenloop van uitkering met inkonv 
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 (17677); 

de verslagen van mondeling 
overleg over het Besluit landelijke 
normering Bijstandswet (17 600-XVI 
nr. 15 en 17600-XV, nr. 15); 

het verslag van mondeling overleg 
over de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector (17636, nr. 
2), 

en van de daarbij voorgestelde 
moties. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij debatteren deze dagen 
over een groot aantal onderwerpen, 
waarmee bijna iedereen in onze 
samenleving heeft te maken. Voordat 
ik tot beantwoording overga van de 
specifieke vragen, wil ik met een enkel 
woord stilstaan bij de sociale aspecten 
van dit alles. 

De zaken die wi j gisteren, vandaag 
en morgen hebben besproken en 
zullen bespreken, hebben veel 
mensen beroerd. Dat is niet alleen 
gebleken uit de demonstraties die 
vooral gisteren plaatsvonden maar 
ook uit de brieven en de reacties die 
het kabinet, de leden van het kabinet 
ieder voor zich, de politieke partijen 
en de Kamer hebben bereikt. Wij 

kunnen daaruit afleiden dat een groot 
aantal van deze maatregelen diep 
insnijdt, dat men zich bewust is van 
het feit dat offers worden gevraagd, 
soms zeer forse offers. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
vraagt die offers niet voor niets. Wij 
doen dit heel bewust met een doel, 
namelijk in de verwachting en de 
overtuiging dat wij langs de weg die 
is uitgestippeld en die wi j ten dele 
reeds zijn ingeslagen, onze economie 
en de financiële situatie gezond 
kunnen maken. 

Het kabinet heeft natuurlijk oog en 
natuurlijk oor voor hetgeen in de 
samenleving leeft. Wij wil len daaraan 
niet voorbijgaan, maar ernaar luisteren 
en blijven luisteren. Wij wil len 
argumenteren tegenover die samenle-
ving. Wij zijn ook bereid om als dat 
nodig is onze plannen bij te stellen. 
Wij zijn ons echter ook ervan bewust 
dat de marges daartoe zeer klein zijn. 
De tijd dat de overheid in voldoende 
mate aan iedereen zijn deel kon 
geven, is voorbij. De ti jd dat wi j 
konden onderhandelen met wisselgeld 
in onze achterzak, is voorbij. 

Het is niet meer mogelijk mensen te 
vrijwaren van de gevolgen van de 
economische crisis, maar wij kunnen 
wel bijdragen tot een zo rechtvaardig 
mogelijke verdeling van lasten en wi j 
kunnen wel bijdragen tot bescherming 
van de zwakste groepen in de samen-
leving. Maar ook dat kan het kabinet 
niet alleen. Daarvoor is de inzet nodig 
van anderen, van allen die daarop 
invloed kunnen uitoefenen. 

Het is duidelijk dat, als wi j samen 
met die anderen die verantwoordelijk-
heid dragen in onze samenleving niet 
kunnen komen tot substantiële 
bijstellingen, wi j straks veel grotere 
offers zullen moeten vragen. Wij 
hebben lange tijd boven onze stand 
geleefd en moeten noodgedwongen 
nu een aantal stappen terugdoen. Dat 
gaat niet zonder moeite, dat begrijp 
ik, maar het is wel onontkoombaar. 

Mijnheer de Voorzitter! De onder-
werpen die wi j in dit debat behandelen, 
hebben alle gemeen dat zij rechtstreeks 
van invloed zijn op de inkomensont-
wikkeling zowel van de actieven in de 
beroepsbevolking als van de inactie-
ven. Niet veel aandacht heeft gekregen 
tot dusverre in dit debat dat de 
koopkrachtcijfers, die aanknopings-
punt zijn voor onze beschouwingen, 
voor alles te maken hebben met en 
voortvloeien uit de economische 
situatie. Terecht heeft de heer Leerling 
daarop gewezen. 

In de macro-economische verken-
ningen voor 1983 wordt geen verbete-
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ring verwacht van het reëel nationaal 
inkomen. De oplopende werkloosheid 
betekent een toenemende premiedruk. 
Het voorkomen van verdere stijging 
van het financieringstekort vraagt 
aanpassing van inkomens. Econo-
misch herstel en werkloosheidsbestrij-
ding gaan gepaard met loonmatiging. 
Dat zijn de hoofdoorzaken van het 
slechtere inkomensbeeld voor 1983. 

Uit de becijferingen van het Centraal 
Planbureau bij het regeerakkoord 
blijkt, dat wij ervan moeten uitgaan 
- helaas - dat in de komende jaren 
dezelfde factoren het beeld zullen 
blijven beheersen. Met dat vooruitzicht 
heeft het kabinet gekozen voor een 
opzet waarin solidariteit voorop staat 
en waarin inkomensmatiging - waar 
mogelijk - dienstbaar wordt gemaakt 
aan werkgelegenheid. 

Koopkrachtdalingen zijn onvermij-
delijk. Maar voor groepen waarvoor 
een dergelijke koopkrachtdaling niet 
aanvaardbaar moet worden geacht, 
zal het kabinet compensaties aanbren-
gen. Het gaat dan om de bescherming 
van de koopkracht van de echte 
minima. 

Voorzitter, die solidariteitsoverwe-
ging kent verschillende aspecten. Het 
gaat om het streven naar parallelliteit 
tussen werknemers in de marktsector 
en werknemers in de collectieve 
sector. Het gaat echter evenzeer om 
parallelliteit tussen inactieven en 
actieven. De loonmatiging voor 
inkomens in de collectieve sector 
hebben vooral de functie om de 
overheidsfinanciën in het gareel te 
brengen. De loonmatiging in de 
marktsector staat vooral in het teken 
van de werkgelegenheid. De heer 
Buikema heeft dat in zijn interventie 
nog eens onderstreept. 

De heer De Korte stelt de vraag of 
er nog ruimte is voor rendementsher-
stel als alle prijscompensatie wordt 
omgezet in arbeidsduurverkorting. 
Voorzitter, een van de voordelen van 
het stichtingsakkoord is daarin 
gelegen, dat door c.a.o.-partijen zelf 
kan worden vastgesteld welke 
aanwending van de prijscompensatie 
voor een bedrijf of voor een bepaalde 
sector het beste past bij de omstan-
digheden. Ik wi l ook graag onderstre-
pen dat het een groot voordeel is, dat 
men in vrijheid als werkgevers en 
werknemers daarover kan onderhan-
delen. 

Juist op grond van die overweging 
heeft de heer Gerritsezich aangesloten 
bij het beroep dat de Regering heeft 
gedaan - en doet - op de sociale part-
ners om de effecten van de korting en 

de aftopping van de vakantietoeslag, 
zoals die tot dusver heeft plaatsgevon-
den, te continueren. Ik voeg daaraan 
toe dat het twijfelachtig is of, als 
onverhoopt dat beroep niet zou 
worden gehonoreerd, een wettelijke 
regeling in deze sfeer zou kunnen 
bereiken wat de partijen zelf niet 
wensen. Technisch kan dat. 

Technisch zijn er mogelijkheden te 
redresseeren. De vraag is echter of het 
politiek en psychologisch kan. De 
vraag is of het wijsheid is. Gelukkig is 
het allereerst de vraag, of het noodza-
kelijk is. Ik heb gesproken over 
onverhoopt. Als ik luister naar wat 
zowel FNV als CNV naar voren 
brengen, dan wi l men ook daar 
vasthouden aan de inzet van de 
korting en aan aftopping van de 
vakantietoeslag. 

Voorzitter, verschillende sprekers 
hebben een vrij grote mate van 
instemming naar voren gebracht met 
basisprojectie 2, zoals zij eruit ziet 
nadat maatregelen van regeringsbe-
leid en maatregelen van voorgenomen 
beleid van sociale partners daarop 
ingewerkt hebben. Basisprojectie 2 is 
ook het koopkrachtbeeld, waarop het 
streven van het kabinet is gericht. 

De heer De Korte (VVD): Ik wi l de 
Minister graag even interrumperen op 
dit punt, omdat het voor ons toch een 
heel wezenlijke vraag is. Vooral in het 
licht van hetgeen hij zoeven zei over 
het rendementsherstel. Is in dat 
koopkrachtbeeld voor basisprojectie 2 
de hele ruimte omgezet in als het 
ware iets als arbeidsduurverkorting of 
zegt de Minister daarbij is ook ruimte 
mogelijk voor dat rendementsherstel? 

Minister De Koning: In basisprojectie 
2 is de hele ruimte inderdaad gebruikt 
om te komen tot reparatie van het 
koopkrachtbeeld. Dit betekent, dat de 
ruimte ingezet kan worden voor 
rendementsherstel of voor arbeidstijd-
verkorting. Dat is een zaak van de 
sociale partners. 

Mevrouw Groenman heeft gepleit 
voor een positieve stimulans. Ook de 
heer De Korte heeft gezegd, dat de 
inkomensverliezen van de midden-
groepen wel fors zouden uitvallen; 
lastenverlichting zou die inkomensach-
teruitgang enigermate kunnen 
matigen. 

Voorzitter, ik denk dat op budgettaire 
gronden die lastenverlichting uitgeslo-
ten moet worden geacht. Wanneer wi j 
kijken naar het stichtingsakkoord, dan 
is lastenverlichting in ruil voor 
loonmatiging ook niet in alle gevallen 
de aangewezen weg. Namelijk in die 
gevallen waarin de loonmatiging via 

herverdeling van arbeid leidt tot meer 
vrije t i jd, is die vrije ti jd op zich al een 
stimulans om tot deze uitkomst te 
kunnen komen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voorziet het regeerak-
koord niet in een passage waarvan de 
voorwaarden niet helemaal helder 
zijn, zoals de mogeli jkheid om via 
zoiets als de wiebeltax in een situatie 
van duidelijke onderbesteding een 
lastenverlichting te geven? 

Minister De Koning: Dit lijkt mij een 
zaak die met meer deskundigheid 
door mijn collega van Financiën kan 
worden beantwoord. Het zal echter 
duidelijk zijn dat de wiebeltax veel 
geld kost als die nu wordt ingezet. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat het geld kost, is 
bekend. Daarvoor hoeft men niet zo 
bijster deskundig te zijn. Het gaat 
echter om de politieke inzet die men 
hieromtrent heeft. Ik maak mij sterk 
dat het element van de wiebeltax een 
element is geweest dat met name 
door de fractie van het CDA in het 
rigide beeld van werkgroep a is 
ingebracht! 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ga niet verder dan tot de 
grenzen van een gezond boerenver-
stand! 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat zou 
dan daartoe kunnen leiden! 

Minister De Koning: Gaande tot die 
grenzen, zeg ik dat het erg veel geld 
kost! 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
is van mening dat het van zijn kant 
zeer ver is gegaan met het thans 
voorgestelde beleidspakket. Een 
verdere verhoging van het min imum-
loon en een verdere verhoging van de 
sociale uitkeringen via het volledig 
maken van de 'uitschuifoperatie', 
zoals de heer Wöltgens heeft voorge-
steld, brengen naar onze mening de 
financierbaarheid van de collectieve 
sector die toch al hachelijk is, nog 
verder in gevaar. 

De geloofwaardigheid van een 
kabinetsbeleid dat streeft naar 
economisch herstel is hiermee niet 
gediend. Ik ben het eens met de heer 
Gerritse die de prioriteiten in dit 
opzicht, zoals budgettaire neutraliteit, 
technische en bestuurlijke verantwoor-
delijkheid, gewenste structurele 
ontwikkelingen en effecten voor het 
bedrijfsleven, heel helder heeft 
geformuleerd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de Minister in staat 
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om de stell ing, dat de voorstellen die 
de PvdA naar voren heeft gebracht de 
financierbaarheid van de collectieve 
sector in gevaar brengen, te adstrue-
ren? Is dit ook een onderwerp dat aan 
de deskundigere collega wordt 
overgelaten? 

Minister De Koning: Deze zal er 
ongetwijfeld ook wat over zeggen. Ik 
ben inderdaad van oordeel dat wi j 
ons grote zorgen moeten maken over 
de financierbaarheid van de collectieve 
sector. Niemand kan precies zeggen, 
wanneer het niet meer zal lukken en 
waar de wagen zal vastlopen. Ik weet 
wel dat wi j zo ver mogelijk van dat 
punt verwijderd moeten blijven. Wij 
kunnen inderdaad een aantal maatre-
gelen niet nemen, omdat wij anders 
niet buiten die gevarenzone blijven. 
Wi j moeten althans proberen niet 
verder op te rukken in de gevarenzone, 
waarin wi j naar mijn stellige overtui-
ging op dit ogenblik al zitten. 

De heer Wöltgens (PvdA): In het 
algemeen kan ik helemaal instemmen 
met hetgeen de Minister zegt. Kan hij 
concreet aangeven op welke punten 
de voorstellen van de Partij van de 
Arbeid deze kar doen vastlopen? 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is duidelijk dat een 
verdere verhoging van het min imum-
loon en een verdere verhoging van de 
sociale uitkeringen, door een verho-
ging toe te kennen van 1,8% in plaats 
van 1 % , hogere eisen stellen aan de 
financierbaarheid van de collectieve 
sector. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat spreekt 
vanzelf! Ik dacht dat wi j ook dekkings-
voorstellen hadden aangegeven. 

Minister De Koning: Zeker! Deze 
dekkingsvoorstellen leiden echter 
onherroepelijk tot de lastendruk die 
wi j juist wi l len vermijden. Hier wordt 
de cirkel dus weer gesloten! 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik hoop dat ik niet 
grensoverschrijdend bezig ben! Ik 
meen dat ik in mijn betoog heb 
proberen aan te geven dat de belas-
tingdruk van 1982 naar 1983 daalt, zelfs 
met het volledig verdisconteren van 
onze voornemens. 

Minister De Koning: Het lijkt mij dat 
op dit punt mijn collega geheel in zijn 
kracht zal komen. Hij kan deze kwestie 
beter behandelen dan ik. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als dit 
betekent dat de Minister ook zijn 
oordeel over de gevolgen van de 

voorstellen die wi j hebben gedaan 
opschort, totdat de Minister van 
Financiën op overtuigende wijze heeft 
aangetoond dat de voorstellen van de 
PvdA die kar doen vastlopen, heb ik 
daar vrede mee! 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik herhaal dat het kabinet 
alles heeft gedaan wat in zijn vermogen 
ligt om tot een reparatie van het 
koopkrachtbeeld te komen. Wij 
hebben geprobeerd om daar tot 
verzachting te komen waar de meest 
nijpende problemen zich voordoen. 

De heer Schutte heeft gezegd dat hij 
een zekere waardering heeft voor het 
resultaat dat het kabinet heeft bereikt, 
Hij had echter nog wel aanmerkingen 
op de relatief zware offers die met 
name in de inkomenscategorieën 
twee- en driemaal modaal moeten 
worden gebracht. Ik begrijp de 
aanmerkingen van de heer Schutte 
volkomen. Ik denk niettemin dat toch 
dit beeld een stuk beter is dan het 
beeld dat zonder reparatieoperatie tot 
stand zou zijn gekomen. 

De meest nijpende problemen 
moeten worden verzacht, vooral die 
van de echte minima en in deze groep 
die van de een-oudergezinnen. 
Verschillende sprekers hebben 
daarover gesproken. De onderzoeken 
van verschillende gemeentelijke 
sociale diensten zijn daarbij ter sprake 
gekomen. De eenmalige uitkering zal, 
naar ik hoop, juist voor deze categorie 
een deel van de pijn kunnen wegne-
men. 

Op een aantal concrete vragen rond 
het koopkrachtbeeld voor 1983 kom ik 
nog terug. Het verhaal is niet af door 
alleen het koopkrachtbeeld te schet-
sen, hoezeer dit, overigens terecht, bij 
het debat een centrale rol heeft 
gespeeld. 

Een belangrijk onderdeel van de 
gevoerde discussie is het feit dat in 
een aantal gevallen werd gewezen op 
de ontoereikendheid van het koop-
krachtbeeld als instrument aan de 
hand waarvan men beleid kan voeren. 
In de huidige situatie vinden accent-
verschuivingen plaats in het denken 
over het inkomensbeleid. Er zijn 
nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent 
dat voor nieuwe problemen nieuwe 
oplossingen moeten worden gezocht. 
Er moeten ook nieuwe instrumenten 
worden gebruikt om die oplossingen 
zichtbaar te maken. 

Een eerste accentverschuiving blijkt 
uit het feit dat wi j behoefte hebben 
aan een meerjarig perspectief. Vooral 
in een tijd dat er een omslag plaats-
vindt van een opgaande ontwikkeling 
naar een neergaande inkomensontwik-

keling, is het nodig, onze blik op de 
inkomensontwikkeling te verbreden. 
Terecht is door verschillende sprekers 
alsook door het kabinet zelf de 
betekenis van de jaarlijkse koopkracht-
overzichten gerelativeerd. Het idee 
dat deze koopkrachtbeelden van jaar 
tot jaar konden worden gerepareerd, 
wordt nu ook gerelativeerd, evenals 
de helderheid die daarmee wordt 
geschapen. 

De omslag van de conjunctuur 
vraagt op zichzelf om andere accenten. 
De noodzaak bestaat om de ontwikke-
ling te keren. Vandaar dat het inko-
mensbeleid zo belangrijk is als 
instrument om economisch herstel te 
bereiken. Anderzijds is er de beoorde-
ling van de consequenties van de 
omslag in de conjunctuur voor 
specifieke inkomenscategorieën. Aan 
de zwakken in de samenleving moet 
bescherming worden geboden. De 
sterkere schouders in de samenleving 
kunnen zwaarder worden belast. Van 
deze groep kan een grotere bijdrage 
worden gevraagd. 

In de sfeer van behoefte en draag-
kracht richt de aandacht zich vooral 
op de inkomenspositie van de 
huishoudens en op de bestedingsmo-
gelijkheden. Ook in dat opzicht zijn de 
mogelijkheden voor registratie van 
het gangbare koopkrachtoverzicht 
beperkt. In de primaire sfeer denken 
wij dat er meer aandacht moet zijn 
van de sociale partners en meer besef 
van eigen verantwoordelijkheid van 
deze laatsten om verschuivingen aan 
te brengen. Dit belang wordt versterkt 
indien men ziet dat er decentraal 
moet worden onderhandeld, terwijl 
het toch ook noodzakelijk is, decentraal 
een zelfde doel na te streven waarvoor 
centrale aanbevelingen bijzonder 
wenselijk kunnen zijn. 

In de primaire sfeer bestaat tevens 
de noodzaak, de markt te corrigeren 
indien monopoloïde of oligopolide 
situaties ontstaan. Vooral het beleid 
ten aanzien van de vrije beroepen 
moet daarop inspelen. 

Eerder in het debat heb ik al 
gewezen op het beleid ten aanzien 
van de niet-c.a.o."inkomens ter 
gelegenheid van de behandeling van 
het paraplu-wetje. Daarnaast is de 
herverdeling van werk en de wijze 
waarop deze herverdeling primaire 
inkomens beïnvloedt, een belangrijk 
punt. 

In de tweede plaats zijn er de 
instrumenten in de secundaire sfeer. 
De heer Gerritse heeft hierbij terecht 
gezegd dat de onderkant van het 
inkomensgebouw niet voor achteruit-
gang kan worden behoed, uitsluitend 
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door de hoogste inkomenscategorieën 
zwaarder te belasten. De hoogste 
inkomenscategorieën zijn simpelweg 
te gering in omvang om met behulp 
van het zwaarder belasten van die 
hoogste inkomenscategorieën de 
onderkant van het inkomensgebouw 
effectief en voldoende te kunnen 
opbeuren. 

De vraag naar de effectiviteit van de 
instrumenten ligt er dus. Het is mijns 
inziens van belang dat wi j ons bij de 
behandeling van de Contourennota 
en van het inkomensbeleid afvragen, 
of de instrumenten die wij in het 
verleden hebben ontworpen, ook in 
de huidige situatie nog voldoende 
effectief zijn. 

Verschillende afgevaardigden, ik 
noem onder andere mevrouw Groen-
man en de heren Wil lems en Gerritse 
spraken over de cumulatieve belasting 
van met name de laagste inkomens-
groepen. Sommigen vroegen om 
budgetonderzoek, anderen hebben 
verwezen naar onderzoek van gemeen-
telijke sociale diensten en voorts is 
gesproken over de effecten van 
afwijkende bestedingspatronen. 
Hieraan kunnen mijns inziens nog 
andere zaken worden toegevoegd. 

Eén voorbeeld hiervan zijn de 
effecten van een regeling als de 
individuele huursubsidies. Dit zijn een 
aantal problemen waarop in het 
beleid van dit kabinet en van voorgaan-
de kabinetten tot dusverre geen 
panklare antwoorden voorhanden 
zijn. Ik geloof wel dat wi j moeten 
streven naar een voortgaande 
discussie over deze problemen en 
naar het ontwerpen, in gezamenlijk 
overleg tussen kabinet en Kamer, van 
antwoorden op al de hierbij gestelde 
vragen. 

Ik stel mij voor dat het mogelijk 
moet zijn, op niet al te lange termijn 
in een notitie aan de Kamer het 
startsein te geven voor een dergelijke 
discussie. Hierbij zouden wi j ook 
moeten spreken over beleidsprioritei-
ten of doelstellingen van inkomensbe-
leid, waarover respectievelijk me-
vrouw Groenman en de heer Wöltgens 
hebben gesproken. Wat ik mij van een 
dergelijke notitie voorstel, is een wat 
meer samenhangend beeld te geven 
tussen een aantal inkomenspolitieke 
problemen, waarvan ik zojuist een 
reeks heb genoemd. 

Voorts wi l ik trachten, te komen tot 
een zo helder mogelijke probleemstel-
ling voor het inkomensbeleid. Zo'n 
notitie zou mijns inziens als een soort 
discussiestuk een nuttige functie 
kunnen hebben, zowel ter voorberei-

ding van inkomens- en koopkrachto-
verleg dat wi j in deze Kamer in de 
komende jaren telkenmale zullen 
moeten voeren, als ook voor het 
overleg met de sociale partners. Ik zal 
ernaar streven, een dergelijke notitie 
voor de zomer aan de Kamer te doen 
toekomen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Als de Minister het over 
inkomenspolitieke beelden en andere 
mogelijkheden heeft, mag ik daaruit 
dan ook concluderen dat hij daarbij 
ook de maatschappelijke ontwikkelin-
gen betrekt, zodat wi j afkunnen van 
de standaardnorm waarnaar nu wordt 
gerekend? 

Minister De Koning: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil dit graag doen, al weet ik 
nog niet precies hoe ik hetgeen ik zou 
wil len doen, zal moeten realiseren. 
Mijns inziens kan men niet concluderen 
dat een eerste discussieronde over 
deze notitie ertoe zal leiden, op een 
aantal punten aanvullingen en 
bijstellingen te geven. 'Maatschappe-
lijke ontwikkelingen' betreft een heel 
breed terrein, waaronder tal van 
zaken gebracht kunnen worden. Ik 
weet niet welke mevrouw Groenman 
precies op het oog heeft. 

De heer Weijers (CDA): De dubbele 
inkomens! 

Mevrouw Groenman (D'66): Neen, ik 
denk aan ontwikkelingen in die zin dat 
het standaardgezin steeds minder 
vaak voorkomt. Wat naast het stan-
daardgezin nog voorkomt is natuurlijk 
een breed terrein. 

Minister De Koning: Ja, dat is juist. 
Dat blijkt ook uit de cijfers die in deze 
discussie al een rol hebben gespeeld. 
Het standaardbeeld slaat op 14% van 
het aantal werknemers. Het probleem 
is nu juist om alle varianten voldoende 
duidelijk in beeld te krijgen, zowel wat 
betreft de omvang als wat betreft de 
inkomenspolitieke positie en de 
bestedingsmogelijkheden. Ik zie dit 
hele terrein niet zo gemakkelijk 
gedekt. 

Het simpele hulpmiddel van het 
standaardgezin van man, vrouw, twee 
kinderen, één inkomen, had de 
charme van de eenvoud. Men kon 
hiermee zonder meer uit de voeten. 
Het dekte echter niet de werkelijkheid. 

Mevrouw Beckers (PPR): Betekent dit 
dat de Minister toch ook een begin wi l 
maken met wat meer inkomensplaatjes 
voor meer verschillende groepen, in 
plaats van het ene standaardplaatje? 

Minister De Koning: Ik denk dat dit de 
uitkomst zal moeten zijn van onze 

exercitie. Het zal zeker de uitkomst 
zijn van de discussie. De vraag is 
echter of wij beschikken over het 
materiaal om een aantal kenmerkende 
inkomenstypen te maken, die werkelijk 
de maatschappelijke realiteit reflecte-
ren. Wat dit betreft, is er in ieder geval 
dringend behoefte aan aanvulling van 
het standaardplaatje, zoals dit tot 
dusverre is gebruikt. Of wi j tot dit 
representatieve beeld kunnen komen, 
durf ik op dit moment nog niet te 
beloven. 

Mevrouw Beckers (PPR): Dat begrijp 
ik. Nu er een aantal wetsvoorstellen 
zijn die speciaal op bepaalde groepen 
van toepassing zijn, bij voorbeeld de 
WAO'ers, zou misschien geprobeerd 
kunnen worden om, met name wat die 
groep betreft, een aantal inkomens-
en andere posities uit te splitsen en te 
bezien wat de verschillende conse-
quenties voor deze groep zullen zijn. 

Dat is een andere weg om het ook 
te doen en om ten slotte misschien uit 
te komen bij verschillende plaatjes. 

Minister De Koning: Wij moeten er 
daarbij wel voor oppassen dat wi j niet 
degenen in onze samenleving, die 
door alle plagen van Egypte tegelijk 
bezocht worden, als uitgangspunt 
nemen voor ons beleid. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Je 
moet echter wel de consequenties 
weten van wat je doet. 

Minister De Koning: Wij zullen ook de 
mensen in het oog moeten hebben, 
voor wie een aantal negatieve 
effecten cumulatief optreden en die 
een zwakke uitgangspositie hebben. 
Dit is één categorie in je beeld, maar 
er zijn tal van andere mensen - . Ik 
noem de dubbele inkomens, niet om 
iemand op te winden - waarvoor het 
draagkrachtbeeld er toch gans anders 
uitziet. Wij kunnen een inkomensbeleid 
nooit enkel en alleen laten bepalen 
door de zwakste groep. 

Wij kunnen echter wel een inko-
mensbeleid ontwerpen, dat noodzake-
lijk is om te komen tot economisch 
herstel en tot herstel van werkgelegen-
heid en waarbij ook rekening gehou-
den wordt met de positie van de 
meest kwetsbare groep. 

De heer Wöltgens heeft een aantal 
interessante opmerkingen gemaakt 
over het koopkrachtbeeld. Hij heeft 
ook voorstellen gedaan. Deze leiden 
ertoe dat in het uitgangspunt van 
basisprojectie 2 in vergelijking met de 
regeringsvoorstellen het inkomensof-
fer voor het min imumloon geringer is 
en voor vier maal modaal aanmerkelijk 
groter. Als ik kijk naarde overeenkomst 
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tussen het voorste! van de heer 
Wöltgens en het regeringsvoorstel, 
dan blijkt dat in beide voorstellen het 
inkomensoffer voor het min imunv 
loon kleiner is dan voor vier maal 
modaal. 

De heer Wöltgens (PvdA): Uitgaande 
van een naar mijn gevoel correcte 
vergelijking van de beide inkomens-
plaatjes, waarin, in tegenstell ing tot 
de inkomenspolitieke brief van de 
Regering, het effect van het vervallen 
vandesolidariteitsheff ing isverdiscon-
teerd, is zowel in basisprojectie 1 als 
in basisprojectie 2 het offer van vier 
keer modaal minder dan dat van de 
minima in de regeringsvoorstellen. 

Minister De Koning: Het gaat mij dus 
om basisprojectie 2 inclusief de 
regeringsvoorstellen, inclusief de 
doorwerking van hetgeen in de 
Stichting van de Arbeid aan de orde 
is, maar exclusief de solidariteitshef-
f ing. Ik denk dat dit een gevecht is om 
de baard van de keizer. Wij hebben 
het hele verhaal al achter de rug. Als 
de heer Wöltgens deze heffing 
afboekt van 1982, is hij net zover, als 
wanneer ik haar niet bijboek op 1983. 
Ik geef aan de eerste mogeli jkheid de 
voorkeur. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dat laatste overstijgt 
mijn verstandelijke mogeli jkheden. 

Minister De Koning: Laat de heer 
Wöltgens er nog eens over nadenken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als de 
Regering zou hebben besloten om tot 
een eenmalige belastingverlaqing van 
10% te komen, zou de Minister dan 
bereid zijn om te zeggen dat daarmee 
in het inkomensbeeld geen rekening 
wordt gehouden? Het lijkt mij heel 
vreemd om daarmee geen rekening te 
houden, want het is toch iets dat 
feitelijk optreedt. 

Minister De Koning: Er is dus een 
maatregel getroffen voor één jaar, die 
het jaar daarna gevolgd had moeten 
worden door andere maatregelen, die 
mirabile dictu dan weer geheel buiten 
het koopkrachtbeeld zouden zijn 
gebleven. Als het investeringsloon 
inderdaad van de grond zou zijn 
gekomen, weet ik niet precies hoe dat 
verwerkt zou zijn. Ik vind het echter 
terecht dat die maatregel voor één 
jaar niet in aanmerking wordt geno-
men bij dat koopkrachtbeeld. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik vind dat onbegrijpelijk. 
Volgens mij is hier echt sprake van 
een misverstand. De afspraak was dat 

het niet meegeteld zou worden bij de 
collectieve lastendruk. De maatregel 
van de solidariteitsheffing heeft 
echter zeer wel een rol gespeeld bij 
het bepalen van het inkomensbeeld, 
dat voor het tweede halfjaar van 1982 
tot stand is gekomen. Dat kun je niet 
zonder meer vergeten. Je kunt niet 
zeggen dat je daar niets mee te 
maken hebt gehad, zodat het per 1 
januari geen rol meer speelt. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik probeer de discussie op 
dit punt te vermijden, want ik vind het 
niet zo vreselijk belangrijk. Ik heb ook 
al geprobeerd een voor de hand 
liggende uitweg te bieden door de 
heer Wöltgens in overweging te 
geven het af te boeken van 1982. Hij 
stapt daar echter niet in. Ik denk niet 
dat wi j veel verder komen met deze 
zaak. Ik wi l echter wel zeggen dat ik 
praat over het inkomensbeeld voor 
1983 exclusief het effect van de 
solidariteitsheffing. Wij weten dan 
tenminste, waar wi j het over hebben. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als w i j het 
er dan in elk geval maar over eens 
zijn dat de regeringsvoorstellen er 
inclusief solidariteitsheffing in geen 
geval toe leiden dat de minima 
minder inleveren dan vier keer 
modaal, zowel in basisprojectie 1 
niet als in basisprojectie 2 niet. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Collega Ruding, die beter 
thuis is in dit soort zaken, reikt mij een 
interessant stuk aan: de memorie van 
toelichting bij de tijdelijke verhoging 
van de inkomstenbelasting en de 
loonbelasting in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid 1982. 

De laatste zinnen daarvan luiden als 
volgt: 'Voorts zal bij het inhoud geven 
aan het inkomensbeleid voor 1983, 
worden uitgegaan van een tariefniveau 
in de loon- en inkomstenbelasting dat 
in 1982 zou hebben gegolden indien 
de tijdelijke maatregel achterwege 
zou zijn gebleven'. Ik handel dus 
correct volgens de voorstellen van het 
toen zittende kabinet. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wat maakt 
dit nu uit voor het inkomensbeeld dat 
nu gaat gelden? De burgers die alles 
bij elkaar op jaarbasis een miljard 
gulden meer zouden hebben betaald 
bij continuering van die belastinghef-
f ing, medio 1982 ingevoerd, onder-
gaan nu feitelijk een belastingverlich-
ting en dus een koopkrachtverbetering. 

Minister De Koning: Ik beoogde 
slechts te zeggen dat in het stuk 
17440 van de zitting 1981-1982 al 
afgesproken is dat wij zouden hande-
len zoals wi j hebben gehandeld. 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik daaraan een paar 
citaten toevoegen. 

De Voorzitter: Geen onderlinge 
discussie, alstublieft. De Minister is 
mans genoeg om zichzelf te verdedi-
gen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Nou! 

De Voorzitter: Ja, dat vind ik wel . 

De heer Den Uyl (PvdA): Het is 
misschien een juiste veronderstell ing 
van mij . 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als dat uw argument is, 
treed ik meteen terug want ik ben het 
helemaal met u eens. 

De heer Den Uyl (PvdA): Te laat. 

Minister De Koning: Er is natuurlijk 
ook een verschil tussen de voorstellen 
van de heer Wöltgens en die van het 
kabinet. Daarin komt de politieke 
appreciatie van de heer Wöltgens ten 
opzichte van de politieke appreciatie 
van het kabinet tot uitdrukking. De 
vraag is dan of een verdergaand 
voorstel, dan nu verwoord in het 
regeringsbeleid, verantwoord is in het 
licht van de inkomenspolitieke en de 
sociaal-economische doelstellingen 
van het kabinet, Het kabinet heeft een 
keuze gemaakt. Het kabinet vindt een 
verdergaand voorstel niet verant-
woord in het licht van zijn doelstellin-
gen. Het is duidelijk dat ik aan die 
keuze wi l vasthouden. 

De Minister van Financiën zal 
spreken over de budgettaire en de 
fiscale aspecten daarvan. Ik wil graag 
een enkel woord wijden aan de 
inkomenspolitieke aspecten van de 
voorstellen van de heer Wöltgens. In 
de eerste plaats ben ik van mening 
dat het ook in het licht van hetgeen in 
het afgelopen decennium is gebeurd 
met de ontwikkeling in de verschillen-
de inkomenscategorieën, verantwoord 
is dat ook de minima een deel dragen 
van de consequenties van de econo-
mische teruggang. 

In de tweede plaats wijs ik erop dat 
het voorstel van de heer Wöltgens 
onontkoombaar met zich brengt dat 
de toch al te geringe netto afstand 
tussen minimumloon en modaal weer 
wat verder wordt verkleind. Dit 
betekent dat er dan opnieuw barièrres 
worden opgeworpen tegen een 
soepele werking van de arbeidsmarkt. 

Na hetgeen het kabinet heeft 
gedaan bij de ontdooiing van de 
kinderbijslag brengt een verdergaande 
operatie in de sfeer van de kinderbij-
slag meer bezwaren dan voordelen 
met zich, hoe sympathiek het voorstel 
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van de PvdA op dit punt ook is. In de 
eerste plaats noem ik het voor de 
hand liggende bezwaar van een 
verdere verhoging van de lastendruk. 
In de tweede plaats profiteren de 
uitkeringsgerechtigden zonder 
kinderen niet van een dergelijke 
verhoging. Dat is de reden geweest 
waarom dit kabinet heeft gekozen 
vooreen combinatie van 1 % nominale 
verhoging en ontdooiing van de 
kinderbijslag voor de eerste twee 
kinderen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Onze 
combinatie heeft betrekking op 1,84% 
en 5%. 

Minister De Koning: Dat is een prima 
mix, maar die mix is dubbeldik. Het is 
een dubbele lastenverhoging. Dubbel-
dik is niet dubbel zo goed. 

Mijnheer de Voorzitter! In de derde 
plaats profiteren ook de hogere 
inkomensgroepen van deze operatie 
van de PvdA. Zij profiteren weliswaar 
procentueel minder maar een belang-
rijk deel van het beoogde effect loopt 
weg naar de hogere inkomensgroepen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Daarvoor 
hebben wi j in de belastingssfeer weer 
maatregelen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dat maken 
wi j dan weer goed. 

Minister De Koning: Wat men eerst 
verkeerd doet, maakt men dan weer 
goed. Het is beter om het eerst niet 
verkeerd te doen. 

Het is dus een kwestie van afwegen. 
Het kabinet is van mening dat het een 
goede mix heeft gemaakt en dat het 
gegaan is tot het uiterste, voor zover 
mogelijk. 

De heer Wil lems heeft in dit opzicht 
de suggestie geopperd om het 
vakantiegeld uit te keren in een voor 
iedereen gelijk bedrag. Het effect 
daarvan zal dan gunstig zijn voor met 
name de minima. 

Ik wi l er in de eerste plaats op 
wijzen, dat, zolang de korting en de 
aftopping bestaan, het minimale en 
maximale vakantiebedrag natuurlijk al 
een heel stuk dichter bij elkaar zijn 
gebracht. 

In de tweede plaats wil ik erop 
wijzen, dat dit niet de gedachtengang 
is van de sociale partners; noch van 
de werknemers, noch van de werkge-
vers. Beide beschouwen de vakantie-
toeslag als een normaal onderdeel 
van de primaire beloning. Vrijdag 
aanstaande zal de Sociaal-Economi-
sche Raad een concept-advies over de 
raamwet op de inkomensvorming 
behandelen en dan zal dit standpunt 

ook naar voren worden gebracht. Het 
zal niet veel zin hebben om de 
suggestie van de heer Willems aan de 
sociale partners voor te leggen, 
omdat zij deze voordien al zullen 
hebben afgewezen. 

Ik treed nu maar niet meer in een 
discussie over de effecten van de 
solidariteitsheffing. Mevrouw Groen-
man heeft echter om cijfers gevraagd. 
Zij vroeg wat het verschil is wanneer 
de solidariteitsheffing wel of niet 
wordt meegerekend. De vraag of de 
heffing terecht of niet terecht of 
helemaal niet wordt meegerekend, 
laat ik nu buiten beschouwing. Indien 
met de solidariteitsheffing in de cijfers 
voor 1983 inderdaad rekening wordt 
gehouden, zou dit + 0,2 voor modaal, 
+ 0,5 voor tweemaal modaal, + 0,7 
voor driemaal modaal en + 1,1 voor 
viermaal modaal betekenen, en dit 
geldt voor de beide projecties. 

De heren Wöltgens en De Korte 
hebben opmerkingen gemaakt over 
de 1%-verhoging en de uitschuifope-
ratie. De heer Wöltgens heeft voorge-
steld die 1 % in 1,8% te veranderen en 
de heer De Korte wi lde die 1 %-verho-
ging liever in twee fasen laten 
verlopen. Het is duidelijk dat een 
uitschuifoperatie van 1,8% tot een 
verdere koopkrachtverbetering van de 
min imum inkomens zou leiden. 

Het kabinet is met de voorstellen in 
zijn brief van 9 december al een eind 
tegemoetgekomen aan onze gemeen-
schappelijke wens om de verschillen 
in koopkrachtontwikkeling tussen 
hogere en lagere inkomens te matigen. 
Wij hebben de daarvoor benodigde 
financiële middelen kunnen vinden, zij 
het niet zonder moeite en dan druk ik 
mij nog zachtjes uit. De volledige 
realisatie van die uitschuifoperatie 
van 1,8% per 1 januari aanstaande 
zou f360 miljoen extra hebben gekost. 

Daarvoor hebben wi j geen middelen 
en die kunnen wi j ook niet vinden, 
althans in het kader van onze beleids-
doelstellingen. Alles is altijd te 
vinden, maar daarmee raak je vaak 
zover van huis, dat je niet meer weet 
hoe je terug moet komen. Ik voel dus 
niets voor een verhoging met 1,8%. 

Een verhoging met 1,8% zou, zoals 
ik net al zei, leiden tot een verder 
ineendrukken van de onderkant van 
het loongebouw. In het voorstel van 
de Regering en dat van de heer De 
Korte is natuurlijk ook sprake van een 
dergelijke ineendrukking, echter in 
mindere mate. Daarin moet dan maar 
worden berust in het kader van het 
compromis dat wordt gezocht om 
koopkrachtverbetering enerzijds en 
inkomensbleid anderzijds op een 
redelijke manier te combineren. 

De heer De Korte zei bereid te zijn 
om de 1%-operatie te ondersteunen, 
maar hij zag die liever in twee stappen 
van 0,5%. Er zou dan bekeken kunnen 
worden waartoe het overleg in de 
Stichting van de Arbeid leidt. Toch is 
het, met het oog op de inkomenspoli-
tiek, van belang om de 1%-operatie 
nu te laten doorgaan. Hoewel ik erken 
dat er een aantal goede motieven 
zitten in de redenering van de heer De 
Korte, is het politiek gesproken 
onverstandig om daar nu weer de 
helft af te doen gedurende het eerste 
halve jaar. 

De heer Wöltgens heeft een motie 
ingediend, waarin hij vraagt om 
rapportage aan de Kamer over de 
feitelijke loonontwikkelingen in het 
bedrijfsleven, voordat voorstellen 
worden ingediend met betrekking tot 
de beperking van de indexering van 
minimumloon en uitkeringen per 1 jul i 
1983. Hij heeft, in samenhang met die 
rapportage, ook om voorstellen 
gevraagd om alsnog een parallelle 
inkomensontwikkeling te waarborgen. 

In het stichtingsakkoord l igtopgeslo-
ten dat werkgevers en werknemers 
het Kabinet zullen informeren over de 
resultaten van hun onderhandelingen. 
Omstreeks 1 april zullen we daaraan 
een bespreking wijden. Het is duidelijk 
dat het Kabinet, voor zover de sociale 
partners dat niet uit zichzelf zullen 
doen, verslag zal doen aan de Kamer 
van de besprekingen die wij voeren 
met de Stichting van de Arbeid en de 
uitkomsten daarvan. Dat kan aanlei-
ding geven tot een nadere discussie 
tussen Kamer en Kabinet. 

Moeten wi j nu ook voorstellen 
ontwikkelen om een parallelle inko-
mensontwikkeling te waarborgen? Ik 
ben het meer eens met de lijn die de 
heer Gerritse in zijn betoog aanhield, 
die erop neerkomt dat wi j nu de volle 
verantwoordelijkheid en het daarbij 
behorende volle vertrouwen moeten 
schenken aan de sociale partners, 
wetend dat ook zij zich zeer wel 
bewust zijn van het belang van een 
parallelle inkomensontwikkeling en 
van hun verantwoordelijkheid voor 
het leveren van hun aandeel daarin. 

Als die ontwikkeling onverhoopt 
niet tot stand komt, dan zijn het de 
sociale partners die daarvoor de 
eerste verantwoordeli jkheid dragen. 
Het is van het allergrootste belang om 
duidelijk te maken dat het kabinet niet 
altijd klaar staat om datgene te doen 
wat anderen hebben nagelaten, maar 
dat het Kabinet van oordeel is, dat de 
verantwoordeli jkheid bij werkgevers 
en werknemers behoort te berusten 
en dat het niet in de startblokken staat 
om in te gri jpen, uit vrees dat men die 
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verantwoordeli jkheid niet of niet 
volledig zal wi l len of kunnen aanvaar-
den. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp 
hieruit dat de Minister tegenover die 
eigen verantwoordelijkheid voor de 
sociale partners voorlopig geen eigen 
verantwoordelijkheid van de Regering 
wenst te zien. De Minister wacht af en 
hij zal de Kamer te zijner ti jd over de 
resultaten informeren. 

Minister De Koning: De Regering wi l 
niet op voorhand haar eigen verant-
woordeli jkheid naar voren schuiven. 
Zij heeft die we l ; daarop ben ik al 
ingegaan tijdens het debat over de 
'paraplu-wet', maar in de t iming wi l ik 
de eerste verantwoordelijkheid van de 
sociale partners zo scherp mogelijk 
belichten. Dat is van belang voor hen 
en voor de Regering en voor de 
gehele samenleving. 

Mevrouw Groenman (D'66): Denkt de 
Minister niet dat de sociale partners 
hun eigen verantwoordelijkheid 
zwaarder zullen voelen als hij nu al de 
verantwoordelijkheid van de Regering 
aangeeft? 

Minister De Koning: Niet als ik alvast 
de 'stok' van maatregelen klaar zet. Ik 
denk dat niemand daar op dit moment 
behoefte aan heeft. 

Mevrouw Groenman (D'66): Zou ik 
verder mogen weten, hoe de Minister 
het dictum van de PvdA-motie uitlegt? 
Daarin wordt de Regering gevraagd, 
voorstellen te doen die ertoe leiden 
dat de parallelle inkomensontwikkeling 
alsnog gewaarborgd wordt. 

Minister De Koning: Dat vind ik 
voorbarig; ik heb thans aan dat 
dictum geen behoefte. Dat vind ik 
voldoende om aanvaarding van de 
motie te ontraden, en zelfs vrij 
krachtig te ontraden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Je kunt 
het dictum naar twee kanten uit leggen: 
of de uitkeringen niet bevriezen of de 
sociale partners alsnog tot matiging 
dwingen. Ik zou er de uitleg aan wil len 
geven, dat de Regering inderdaad 
haar eigen verantwoordelijkheid 
wenst te nemen. 

Minister De Koning: Natuurlijk heeft 
de Regering een uiteindelijke verant-
woordeli jkheid; geen totale, alomvat-
tende verantwoordeli jkheid, maar een 
verantwoordeli jkheid die de Regering 
aan het eind van de rit, als de resultaten 
gaan doorwerken in de samenleving, 
zal moeten kunnen en wil len nemen. 

Dat wordt ook niet bestreden. Het 
gaat om de vraag, of nu al moet 
worden uitgesproken, dat als het niet 
gaat zoals wi j verwachten dat het zal 
gaan, maatregelen zullen worden 
genomen. Dat lijkt me niet noodzake-
lijk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Is die 
redenering van de Minister ter zake 
van de primaire verantwoordeli jkheid 
voor de sociale partners niet heel 
merkwaardig in een situatie waarin de 
meest drastische inkomensveranderin-
gen in het geheel niet onderworpen 
zijn aan het overleg met de sociale 
partners, maar volstrekt door over-
heidsmaatregelen zelf veroorzaakt 
worden, namelijk door een verschui-
ving van belastingdruk naar premie-
druk? 

Minister De Koning: Het is duidelijk 
dat de overheidsmaatregelen invloed 
hebben op de inkomensvorming. 

Daarvoor moeten wi j ons in de 
Kamer verantwoorden. Daarnaast is 
er de verantwoordelijkheid van de 
sociale partners voor de primaire 
inkomensvorming. Die behoeven zich 
niet a priori te verantwoorden tegen-
over de Regering of tegenover de 
Kamer, maar wel tegenover hun eigen 
achterban, namelijk de leden van hun 
organisaties. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maar in 
een situatie waarin de Regering 
maatregelen neemt, die ingrijpend 
zijn voor het besteedbaar inkomen, 
zelfs als de nominale inkomens voor 
20 jaar volstrekt bevroren werden, 
waarin de Regering zelf drastische 
ingrepen op het netto-besteedbaar 
inkomen doet, in die situatie gaat het 
toch te ver om te zeggen, dat de 
gevolgen daarvan niet meer zodanig 
zijn dat de Regering daaraan zelf een 
bijdrage moet leveren, voor zover zij 
vindt dat er nog zoiets als een koppe-
ling moet blijven. De Regering kan 
niet wegvluchten van haarverantwoor-
delijkheid. 

Minister De Koning: Als de Regering 
maatregelen neemt of als zij meent 
dat dit noodzakelijk is in de premie-
dan wel fiscale sfeer, is het duidelijk 
dat de Kamer beoordeelt, of de 
Regering dit soort maatregelen 
terecht neemt en of zij daarbij de 
goede dosering toepast ten aanzien 
van het soort maatregelen dat zij 
loslaat op die primaire inkomensvor-
ming. Daarvoor is de Regering 
verantwoording verschuldigd aan de 
Kamer. Met dat boeiende proces zijn 
wij op het ogenblik druk bezig. 

Daarnaast en los daarvan, meestal 
voorafgaand daaraan, parallel lopend 
daarmee en soms daaropvolgend, 
speelt zich een proces af van onder-
handelingen tussen werkgevers en 
werknemers die een eigen verantwoor-
delijkheid hebben en die deze moeten 
waar maken tegenover hun leden, 
niet tegenover de Regering, niet 
tegenover de Kamer. 

De heerGerritse (CDA): Is de Minister 
het met mij eens, dat de sociale 
partners en de Regering op verschil-
lende manieren het uiteindelijke 
inkomensbeeld van de mensen 
beïnvloeden en dat in principe ieder 
de verantwoording draagt voor zijn 
eigen bijdrage aan het tot stand 
komen van dat inkomensbeeld, met 
die uitzondering dat de Regering 
zeker verantwoordelijk is voor het 
leggen van bepaalde 'roeren'? 

Minister De Koning: Ja. Daarmee ben 
ik het volstrekt eens. Ik teken er wel 
bij aan, dat die eigen verantwoorde-
lijkheid niet de wenselijkheid zo niet 
de noodzakelijkheid opheft om als 
sociale partners en Regering met 
elkaar overleg te voeren, opdat men 
weet wat ieder van hen meent te 
moeten doen, op welke gronden en in 
welke mate. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ligt het 
niet erg voor de hand, dat, op het 
moment dat de Kamer bezig is met 
het boeiende proces van het beoorde-
len van de maatregelen die de 
overheid neemt, de Kamer bij haar 
overwegingen betrekt in welke mate 
die overheidsmaatregelen ertoe 
kunnen bijdragen dat het reëel 
mogelijk zal zijn om een zodanige 
inkomensontwikkeling in de primaire 
sfeer te realiseren, dat als gevolg 
daarvan de koppelingen in stand 
kunnen worden gehouden? 

Omgekeerd: als die maatregelen er 
inderdaad toe kunnen bijdragen, dat 
dit proces veel moeilijker wordt, kan 
de Kamer aan diezelfde Regering die 
de maatregelen heeft genomen, 
vragen, dat zij er in elk geval voor 
zorgt, dat de uitkeringstrekkers niet 
het slachtoffer worden van het proces 
dat de Regering zelf in gang heeft 
gezet? 

Minister De Koning: Ik interpreteer de 
pogingen van werkgevers en werkne-
mers als volgt. Men doet zijn best om 
bij de algemene noodzaak tot loonma-
tiging en tot herverdeling van arbeid 
ook de wenselijkheid in aanmerking te 
nemen van een parallelle ontwikkeling 
tussen werknemers in de marktsector 
en werknemers/uitkeringstrekkers in 
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de collectieve sector. In hoeverre men 
dat voornemen kan realiseren, 
vermag ik op dit moment niette 
beoordelen. Dat moment komt 
omstreeks 1 apri l . 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat 
beïnvloedt u toch zelf? 

Minister De Koning: Natuurlijk. 

De heer Den Uyl (PvdA): Het is nog 
niet zo lang geleden, dat namens een 
Kabinet waarin deze Minister ook 
zitting had met veel trots werd gezegd 
- dat was in het toenmalige kabinet-
Van Agt inzake de wet over de 
aanpassingsmechanismen - dat de 
parallelle inkomensontwikkeling in de 
wet werd vastgelegd. 

Minister Albeda zei, dat hiervoor nu 
juist de verantwoordeli jkheid primair 
bij de wetgever diende te berusten en 
niet aan de sociale partners mocht 
worden overgelaten, gelet op het 
belang van de uitkeringstrekkers. Wat 
de Minister doet, is met de bevriezing 
die parallelle inkomensontwikkeling 
doorsnijden. Dat is zijn verantwoorde-
lijkheid en niet die van het bedrijfsle-
ven. 

Minister De Koning: De bevriezing is 
een veantwoordeli jkheid van de 
overheid, een verantwoordeli jkheid 
die erop gericht is de economie te 
verbeteren en daarmee de werkgele-
genheid. Het is een buitengewoon 
pijnlijke maatregel die wi j menen te 
moeten treffen. Daar staan wi j 
natuurlijk ook voor. 

Het is mogelijk in theorie te denken 
dat los daarvan een gesprek is 
gevoerd met de Stichting van de 
Arbeid over de noodzaak van herver-
deling van arbeid en van loonmatiging. 
Natuurlijk is daarbij ook het belang 
van het handhaven van de koppeling 
aan de orde gekomen. Zo goed als de 
overheid realiseren werkgevers en 
werknemers zich heel goed, dat het 
handhaven van die koppelingen een 
van de politiek-psychologisch belang-
rijke inzetten is van het overleg dat zij 
met elkaar voeren. 

Natuurlijk kunnen zij niet op 
voorhand garanderen dat hun dat zal 
lukken. Natuurlijk laat het zich denken 
dat het in de ene sector beter lukt dan 
in de andere sector. Het belang 
daarvan staat iedereen heel duidelijk 
voor ogen. Daaraan twijfel ik geen 
moment. 

De heer Den Uyl (PvdA): Dit is 
uiteraard geen antwoord op mijn 
opmerking. Dat er overleg is binnen 
de Stichting van de Arbeid en dat wi j 
ons daarover verheugen, daarover 

zijn wi j het allemaal eens. Wat ter 
wereld kan het doorslaggevende 
argument zijn bij het overleg in de 
stichting, dat de overheid de in de wet 
vastgelegde parallelle inkomensont-
wikkeling opzegt en dat de Minister 
voorstelt om de in de wet vastgelegde 
band door te snijden? 

Op geen enkele wijze kan de 
motivering daarvan zijn gelegen in 
het door ons allen begroete en met 
veel succeswensen vergezelde 
overleg tussen werkgevers en werkne-
mers. De Minister schuift een primaire 
verantwoordeli jkheid, die met trots 
door het eerste kabinet-Van Agt in de 
wet is vastgelegd, van zich af. 

Minister De Koning: Wij proberen 
langs deze weg hetgeen in de wet is 
vastgelegd te handhaven. Natuurlijk 
hebben wi j jarenlang een trendvolgend 
beleid kunnen voeren. Dat is in de 
gegeven financieel-economische 
situatie echter niet meer mogelijk. 

De heer Den Uyl (PvdA): Daarvoor 
heeft de Minister willens en wetens 
een wet gemaakt! Hij achtte dat 
principieel zo belangrijk. 

Minister De Koning: Natuurlijk, maar 
ik denk dat er meer wetten zijn die in 
geval van nood gewijzigd moeten 
worden. Het is nog niet zover, want 
de parallelle ontwikkeling kan in 
omgekeerde volgorde worden 
gerealiseerd. Ik ben niet van plan 
- daar gaat het nu om, want wi j 
glijden behoorlijk af - om op dit 
moment te zeggen dat ik maatregelen 
zal nemen die ik per 1 april of per 1 
juli aanstaande zal uitvaardigen, want 
het kon wel eens nodig zijn. Daarom 
ging het eigenlijk en daartegen 
maakte ik bezwaar. 

De heer Den Uyl (PvdA): De motie 
^vraagt in de slotpassage om dat te 
wil len overwegen. De Minister 
ontraadt de Kamer aanvaarding van 
die motie en vraagt haar, terug te 
keren tot de wet. Ik zal weglaten 'en 
tot de getuigenis', maar dat komt nog 
we l ! 

Minister De Koning: Het laatste lijkt 
mij inderdaad juist! Het zal de Kamer 
duidelijk zijn dat ik aanvaarding van 
de motie ontraad. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Buikema heeft de vraag opgeworpen 
of de solidariteit tussen actieven en 
inactieven, tussen marktsector en 
collectieve sector nu wel het best tot 
uitdrukking wordt gebracht door 
allerlei automatismen en of niet een 
meer beleidsmatige bepaling van elke 
herziening op haar eigen merites 
meer wenselijk zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l de 
indexeringmethodiek niet zonder 
meer vervangen door een geheel 
andere methodiek van beleidsmatige 
aanpassing. De indexering vormt in 
ieder geval een uitgangspunt voor 
discussie en geeft een zekere richting 
aan, waarin inkomens zich in de 
loonontwikkeling zouden moeten 
bewegen, indien men de koppeling 
wi l en kan handhaven. 

Dat geeft volgens mij ook een 
zekere objectivering van het uitgangs-
punt van waaruit men een discussie 
zou kunnen voeren over wat nu in de 
gegeven omstandigheden de meest 
wenselijke aanpassing is van lonen in 
de ene sector of in de ene groep ten 
opzichte van lonen in de andere 
sector of in de andere groep. 

De uitkomst van de indexering 
moet wel degelijk worden getoetst 
aan een aantal andere grootheden. 
Dat kunnen zijn de lastendruk, het 
financieringstekort, de werkgelegen-
heid enzovoorts. Die toetsing zal dan 
onderwerp van gesprek uitmaken 
tussen Regering en volksvertegen-
woordiging en tussen Regering en 
sociale partners. 

Ik ben dus best bereid om hetgeen 
de indexering als computeruitkomst 
oplevert, ingrijpend bij te stellen. Die 
computeruitkomst heeft echter toch 
een zekere waarde als een uitgangs-
punt van waaruit men tot beleidsmati-
ge aanpassingen komt. 

De heer Van der Vlies heeft gevraagd 
in hoeverre de lonen die juist boven 
het min imum liggen, een neiging tot 
stijgen gaan vertonen. 

Mijnheer de Voorzitter! De voorge-
stelde verhoging van 1 % van de 
minima zal waarschijnlijk aanleiding 
zijn tot enige stijging van de lonen, 
ook van die juist boven het min imum. 
Dat hangt natuurlijk ook af van de 
loonafspraken die tussen betrokkenen 
zijn gemaakt en van hetgeen in een 
ca.o. is neergelegd. 

Het is wel zo dat lonen die minder 
dan 1 % boven het min imum liggen 
door deze aanpassing van het mini-
mumloon worden ingehaald en in 
ieder geval uit dien hoofde zullen 
worden verhoogd. Het hangt van 
nader overleg tussen de sociale 
partners af in hoeverre de loonontwik-
keling beneden de ramingen zal 
blijven die tot dusverre zijn gehan-
teerd. 

De heren De Korte, Gerritse en 
Willems hebben opmerkingen 
gemaakt over de doorwerking van 
arbeidstijdverkorting en salarisvermin-
dering op de aanpassingsmethodiek. 
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Wij zijn eigenlijk nog maar net bezig 
met het opdoen van ervaring daarmee 
en met het verrichten van verdere 
studie daarnaar. De wijze waarop 
arbeidstijdverkorting en salarisvermin-
dering in de aanpassingsmethodiek 
zullen doorklinken, zal ook afhangen 
van de wijze waarop de arbeidstijdver-
korting gestalte zal krijgen in het 
bedrijfsleven. 

Het maakt waarschijnlijk verschil of 
dat gebeurt door bij voorbeeld een 
vermindering van de arbeidstijd per 
week, door meer vakantiedagen, door 
maatregelen als vervroegde uittreding 
of door minder arbeidsuren per dag. 
Wij kunnen pas enige duidelijkheid 
hierover verwachten wanneer de 
ca.o. 's voor 1983 zullen zijn vastgesteld. 
Ik stel mij voor, in de inkomensnotitie 
waarover ik sprak en die ik voor de 
komende zomer bij de Kamer hoop in 
te dienen daarover in ieder geval een 
aantal gegevens te verstrekken en zo 
mogelijk al conclusies te trekken. 

De heer De Korte (VVD): Ik had de 
Minister gevraagd, daaraan in het 
bijzonder aandacht te schenken. Ik 
begrijp nu dat in die inkomensnotitie 
een speciale paragraaf zal voorkomen 
waarin wi j met de Regering onze 
gedachten kunnen bepalen over het 
verdere verloop hiervan. 

Minister De Koning: Ja. Het lijkt mij 
nuttig, in die discussie duidelijk de 
consequenties te betrekken van 
bepaalde manieren van herverdeling 
van arbeid. Zij zullen niet in alle 
gevallen dezelfde zijn, en evenmin in 
alle gevallen dezelfde problemen 
oproepen. Zo kan de VUT-regeling 
van invloed zijn op de basisjaren voor 
het pensioen waarop iemand na het 
verstrijken van de 'VUT-jaren' recht 
heeft. 

Wij zullen op een aantal punten 
naar ik aanneem moeten komen tot 
een aanpassing van onze wetten en 
regelingen. Daartoe zou het goed zijn, 
eerst wat meer zicht te hebben op de 
vraag welke variaties zich voordoen in 
het gehele proces van arbeidstijdver-
korting, en waar zij de huidige 
regelingen raken, dan wel waar zij om 
verandering daarvan vragen. 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
is het toch wel met mij eens dat wij 
nu alleen nog maar over arbeidstijd-
verkorting spreken bij een evenredig 
inkomensoffer. Hoe men het ook 
wendt of keert, er gaat een evenredig 
inkomensoffer mee gepaard. Welnu, 
wanneer men het zo laat als het is, 
betekent het allemaal niets voor het 

min imumloon. De Minister kan wel 
zeggen dat er verschillende modifica-
ties zijn waarin het mogelijk is; hij 
ontkomt echter niet aan een inkomens-
achteruitgang. Ik heb dan ook de 
indruk dat de discussie over dit 
onderwerp niet moeilijk behoeft te 
zijn. 

Minister De Koning: Misschien is dat 
juist. In ieder geval houd ik strikt vast 
aan de randvoorwaarden: de handha-
ving van de bedrijfstijd en een 
evenredige inkomensvermindering. 
Anders brengt het ons eerder verder 
van, dan dichter bij huis. 

Aan het adres van de heer Wil lems 
merk ik op dat wi j ons moeten 
realiseren dat arbeidstijdverkorting 
alleen kan slagen over een breed 
front, indien ook degenen met de 
laagste inkomens bereid zijn daarvoor 
inkomensoffers te brengen. 

Mevrouw Beckers heeft gesproken 
over het minimumjeugdloon, waar-
over zij ook een motie heeft ingediend. 
Daarin vraagt zij, af te zien van een 
doorbreking van de staffeling van de 
minimum-jeugdlonen per 1 januari 
a.s. Ik heb de indruk dat dat een 
misverstand is, dat ook leeft bij 
mevrouw Brouwer. Per 1 januari 1983 
geldt een verhoging van 1 % , ook voor 
het minimum-jeugdloon. De bestaan-
de staffeling wordt dus niet doorbro-
ken. 

Er is wel sprake geweest van het 
voornemen, die staffeling in de eerste 
helft van 1983 te wijzigen. Ik geef toe 
dat ook in het regeerakkoord rekening 
is gehouden met een verlaging van 
het minimum-jeugdloon, waarbij de 
gelden die daardoor vrijkomen 
zouden worden aangewend ter 
bevordering van werkgelegenheid 
voor jeugdigen; dat alles staat nu 
echter nog niet in concreto op de rol. 

Op de vraag van de heer Van der 
Vlies om meer opheldering over de 
verlaging van het minimum-jeugdloon 
kan ik dan ook slechts antwoorden 
met een verwijzing naar het regeerak-
koord, waarin wordt gesproken van 
een verlaging met 10%. Ook de heer 
Leerling heeft iets dergelijks gevraagd, 
waarop ik niet meer kan antwoorden 
dan dit. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! In de stukken 
is toch sprake van een verlaging van 
het min imum jeugdloon in de loop 
van 1983? Ik geef toe dat de datum 
van 1 januari een misverstand kan 
wekken, maar formeel is de tekst juist. 
De datum kan er gewoon uitgeschrapt 
worden en ik zal dat ook voorstellen. 

Mijn motie vraagt, een voorgenomen 
verlaging in de loop van 1983 bij 
voorbaat af te wijzen. 

Minister De Koning: Dan heb ik het 
goed begrepen. Het zal duidelijk zijn, 
dat ik daarentegen nogal wat waarde 
toeken aan een dergelijke verlaging 
van het min imum jeugdloon, onmid-
dellijk gerelateerd aan werkgelegen-
heid voor jeugdigen. Hoe die maatre-
gel er straks precies uit komt te zien, 
zal te zijner t i jd op deze plaats bespro-
ken worden. De grondgedachte deel 
ik uiteraard en ik meen daarom dat de 
motie van mevrouw Beckers moet 
worden ontraden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
wi l nog iets zeggen over de onmiddel-
lijke gerelateerdheid. In de stukken 
wordt het argument van de slechte 
positie van het midden- en kleinbedrijf 
gehanteerd. 

In de vorige debatten over de 
verlaging van de min imum jeugdlo-
nen, waarbij het midden- en kleinbe-
drijf uitvoerig in discussie is geweest, 
is reeds door de Kamer gezegd dat 
die verlaging niet hard is te maken. 
Achteraf blijkt dat die vorige verlagin-
gen op de positie van het midden- en 
kleinbedrijf helemaal geen invloed 
hebben. 

Minister De Koning: Ze hebben wel 
invloed, maar het positieve effect is 
goeddeels weggenomen door de 
verdergaande malaise waarin met 
name het midden- en kleinbedrijf is 
terechtgekomen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Wat bedoelt de Minister nu? Bedoelt 
hij met de onmiddelli jke gerelateerd-
heid aan werkgelegenheid dat de 
eventuele loonkorting direct moet 
leiden tot concrete maatregelen voor 
de jeugdwerkloosheid of bedoelt hij 
dat het een algemene verlichting is 
voor de positie van het midden- en 
kleinbedrijf? 

Minister De Koning: Ik citeer nu het 
regeerakkoord uit het hoofd: de 
vrijvallende middelen in de collectieve 
sfeer door een verlaging van het 
min imum jeugdloon zullen worden 
aangewend tot verbetering van de 
werkgelegenheid voor jeugdigen. 
Daarna is er natuurlijk een autonoom 
effect in de sfeer van loonkosten voor 
bedrijven. Dat laatste is niet zo precies 
in onderdelen aan te geven. Ik ben er 
nog steeds van overtuigd dat daar 
positieve effecten zijn ook al zouden 
die door een verdergaande verslech-
tering in de economie niet zo zichtbaar 
kunnen zijn als ik graag zou wil len. 

Tweede Kamer 
15 december 1982 Koopkrachtbeeld voor 1983 1232 



De Koning 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even terugkomen 
op de minimumjeugdlonen. Uit de 
motie van mevrouw Beckers begreep 
ik dat zij de zaak wi l blokkeren, zodat 
het kabinet er niet toe over kan gaan, 
de staffeling te doorbreken. Uit de 
stukken heb ik begrepen dat dit 
kabinet heeft overwogen dit per 1 
januari wel te doen maar dat het er 
om allerlei redenen niet toe in staat 
was. Begrijp ik de Minister goed 
wanneer hij zegt dat dit kabinet het 
doorbreken van de staffeling in de 
komende periode wel door wi l zetten? 

Minister De Koning: Dat is juist. Het 
beleidsvoornemen van het kabinet 
blijft ongewijzigd. Tenslotte wi l ik nog 
een enkele opmerking maken over de 
tijdelijke Wet arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector. 

Deze zaak ligt enigszins naast dit 
debat, ook al zijn er aanrakingspunten. 
Het verslag staat in ieder geval op de 
agenda. Uit het verslag kan worden 
afgeleid dat er vrij sterke overeenstem-
ming is over het feit dat de collectieve 
sector het hele veld van instellingen 
omvat die gefinancierd worden uit 
collectieve middelen. Er is ook 
overeenstemming over de noodzaak 
te komen tot beheersing van collectie-
ve uitgaven, de uitgaven waarvoor de 
overheid de verantwoordelijkheid 
draagt. 

Dat betekent dat een structurele 
regeling met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden in de collectieve 
sector op korte termijn tot stand moet 
worden gebracht. Dat alles is een 
basis voor overeenstemming. Aan de 
structurele regeling wordt gewerkt. Er 
ligt al lange tijd een adviesaanvrage 
bij de SER, die nu tot een advies 
schijnt te gaan leiden. Er is een 
tripartiete werkgroep van werkgevers, 
werknemers en de betrokken departe-
menten die zal rapporteren voor 1 
maart 1983. 

Dat moet ook wel want de huidige 
tijdelijke wetgeving zal medio 1984 
aflopen. Het is duidelijk dat wi j over 
een structurele regeling in deze 
Kamer nog een fundamentele discus-
sie zullen moeten hebben. De huidige 
wet heeft een ad hoe-karakter en loopt 
niet vooruit op de structurele regeling. 
Aan de orde is de vraag wat de 
werkingssfeer moet zijn van de 
huidige wet. Tussen opeenvolgende 
ministers van Sociale Zaken en de 
betrokken vaste commissie is daarover 
een- en andermaal gediscussieerd. 

Bij het laatste overleg in juni j l . is 
gezegd dat nader overleg zou plaats-

hebben aan de hand van een nota die 
na overleg met de organisaties van 
betrokkenen zou worden opgesteld. In 
de nota is ingegaan op een aantal 
wezenlijke aspecten van de problema-
tiek in het kader van de huidige, 
wettelijke, regeling. 

Op enkele van die fundamentele 
aspecten wil ik nog eens ingaan, 
mede aan de hand van de opmerkingen 
van de heren Buurmeijer, Nypels, De 
Korte en Leerling. De heer De Korte 
merkte op dat minister Albeda de 
toezegging had gedaan dat de 
trendvolgers niet als vallend onder de 
werkingssfeer van de bestaande 
wetgeving zullen worden aangewezen, 
maar dat de discussie ter gelegenheid 
van de behandeling van wetsontwerp 
nr. 16 505 zou worden gevoerd. De 
heer De Korte zegt dat die toezegging 
is gedaan en die toezegging kan niet 
anders dan om klemmende redenen 
worden ingetrokken en hij hoort van 
mij die klemmende redenen niet. 

Ik ben het met de heer De Korte 
eens dat gedane toezeggingen niet 
lichtvaardig mogen worden behan-
deld, maar men mag ook niet lichtvaar-
dig spreken over gedane toezeggin-
gen. Wi j moeten eens precies kijken 
wat nu eigenlijk door mijn voormalige 
collega Albeda is toegezegd. De 
toezeggingen zijn toen gedaan bij de 
behandeling van de tijdelijke, wetteli j-
ke, regeling voor 1981 in het vooruit-
zicht van de behandeling van een 
structurelere regeling op korte termijn 
en wel in de loop van 1981. 

Die toezegging had ook uitdrukkelijk 
betrekking op de tijdelijke regeling die 
ten doel had een concrete maatregel 
te continueren in het kader van Bestek 
'81 , de maatregel die te maken had 
met de trendsystematiek. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als een kabinet - de 
Regering is de Regering - een 
toezegging doet met het oog op een 
vrij snelle behandeling van een 
structurelere wet, kan de Minister 
natuurlijk nu niet, in de sporen van 
zijn voorgangers tredend, zeggen dat 
die structurele wet zo is opgehouden! 
Dat is natuurlijk ook een kwestie van 
de kabinetten zelf geweest. Natuurlijk 
draagt de Minister daarvoor nu niet 
persoonlijk de verantwoordelijkheid, 
maar hij staat toch een beetje in de 
sporen van zijn voorgangers en 
daarover moet hij toch niet lichtvaardig 
zijn! 

Minister De Koning: Ik ben het met u 
eens. Ik sta een beetje in hun spoor. 
Over dat 'beetje' wi l ik niet uitweiden, 
want dat is een arbitraire aangelegen-

heid! Men is nooit geheel gebonden 
aan zijn voorgangers, tenzij die 
buitengewoon plechtig en zeer goed 
vastgenagelde toezeggingen hebben 
gedaan. Dat is hier echter niet het 
geval. De heer Albeda heeft in de 
Eerste Kamer gezegd dat hem werd 
afgedwongen deze positie in te 
nemen. Hij heeft van geen spoor van 
enthousiasme blijk gegeven. 

Wat was zijn spoor? Zijn spoor was: 
ik moet werken met een aantal 
groepen waar een trendmatige 
aanpassing moet plaatsvinden. Daar 
behoren de groepen die nu niet onder 
de werkingssfeer vallen, niet bij en de 
groepen die wèl onder de werkings-
sfeer vallen, wel. Die operatie is achter 
de rug. 

Wat op het ogenblik geldt, is dat de 
materiële effecten van andere syste-
men van arbeidsvoorwaardenontwik-
keling bij de groepen die niet onder 
de werkingssfeer vallen, evenzeer een 
onderdeel vormen van de collectieve 
uitgaven als de arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling van de groepen die 
thans wèl onder de werkingssfeer 
vallen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat bij 
de wet zoals zij nu moet worden 
gebruikt om de mogelijkheid een 
matiging te bewerkstelligen voor de 
arbeidsvoorwaarden in de collectieve 
sector als een belangrijk onderdeel 
van het totaal van de collectieve 
uitgaven. Noch ten aanzien van de 
trendvolgers, noch ten aanzien van 
andere groepen werknemers in de 
collectieve sector is de wet gericht op 
het aanpakken van buitensporige 
ontwikkelingen in de sfeer van de 
arbeidsvoorwaarden. Dat is helemaal 
het punt niet. De strekking van de wet 
is een noodzakelijke matiging van die 
collectieve uitgaven. De noodzaak 
daarvan behoef ik — denk ik - hier niet 
aan te tonen. 

Gegeven die noodzaak van matiging 
tilt het kabinet nogal zwaar aan het 
beginsel van gelijke behandeling. Een 
matigingsregime dat wel wordt 
toegepast op bepaalde groepen 
binnen de collectieve sector en niet 
op andere groepen die ook evenzeer 
vallen in het kader van de collectieve 
uitgaven, leidt tot discrepanties in het 
beginsel van gelijke behandeling, dat 
voor alle groepen binnen deze sector 
dient te gelden. 

Daar ligt voor mij dan ook het 
grootste bezwaar om bepaalde 
groepen uitgesloten te laten van de 
werkingssfeer ook van de tijdelijke 
Wet. 

De heer Nypels (D'66): Maar de drie 
betrokken groeperingen van niet-
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trendvolgers zijn bereid de aanbevelin-
gen van Stichting van de Arbeid in 
hun ca.o. 's op te nemen. Daarin zit 
al een stuk matiging. De Minister kan 
hun dan toch niet verwijten dat zij 
buitensporig hoge afspraken maken 
over verbetering in arbeidsvoorwaar-
den. Dan is er toch geen reden deze 
groep onder de werking van die Wet 
te brengen. 

Minister Oe Koning: Het is natuurlijk 
niet zo, dat het totaal van alle arbeids-
voorwaarden opgesloten ligt in het 
akkoord dat in de Stichting van de 
Arbeid gesloten wordt. Dat is buiten-
gewoon belangrijk, maar het dekt 
maar een zeer bescheiden sector 
namelijk: de inzet van de pri jscompen-
satie, de inzet van eventuele andere 
inkomensbestanddelen ten behoeve 
van herverdeling van werk. Er zijn 
echter bij de opstelling van de 
arbeidsvoorwaarden nog wel een 
paar dingen aan de orde die daardoor 
volstrekt niet geraakt worden. Dit is 
ook helemaal niet in strijd met het 
akkoord van de Stichting van de 
Arbeid, geenszins. 

Het enige dat ik zeg is, dat er talloze 
groepen zijn die vallen onder de 
huidige tijdelijke Wet arbeidsvoor-
waarden collectieve sector en er zijn 
drie groepen die er niet onder vallen. 
Dat had zijn rechtvaardiging in het 
verleden, dat heeft zijn rechtvaardiging 
verloren. Het gaat er thans om tot 
matiging te komen over de hele linie. 
Het is natuurli jk wel zo, dat er toch 
een verschil in ontwikkeling is 
geweest tussen degenen die vallen 
onder de Wet en degenen die er niet 
onder vallen. Dat verschil in ontwikke-
ling is in de periode 1979-1981 
ongeveer 5% geweest. Ik laat dan 
buiten beschouwing dat de groep die 
onder de Wet valt per 1 juli nog 1 % 
prijscompensatie heeft ingeleverd. 

De heer Nypels (D'66): Maar in de 
ti jden daarvoor hebben zij nadeel 
gehad van het feit dat zij geen 
trendvolger waren. De Minister kan 
met deze cijfers op zichzelf nog niet 
aantonen dat het wenselijk is deze 
groepen onder die Wet te brengen. 

Minister De Koning: Ik denk wel dat 
het wenseli jk is om de nadelen uit het 
verleden en de voordelen uit het meer 
recente verleden nu eindelijk eens 
weg te poetsen door de werkingssfeer 
van de Wet uit te strekken tot alle 
groepen die in dezelfde positie 
verkeren, namelijk gefinancierd 
worden binnen de collectieve sector. 

Voorzitter, ik noem toch nog een 
paar andere cijfers. Als men kijkt naar 
de besparingen die kunnen worden 
bereikt ten opzichte van de prognoses 
in de MEV, namelijk in de komende 
jaren 4 a 5% loonstijging - ik geef 
direct toe dat die prognoses mij zeer 
optimistisch voorkomen en dat die 
loonstijging aanzienlijk minder zal 
zijn - en deze drie groeperingen 
blijven zich richten op de marktsector, 
terwij l alle andere groeperingen 
binnen de werkingssfeer van de Wet 
zich richten op de overheidssector, 
dan maakt dat toch een aanmerkelijk 
verschil uit. Dat loopt op van 100 
mil joen op jaarbasis over een aantal 
jaren tot 300 a 400 miljoen gulden, 
waardoor een enorme discrepantie 
gaat ontstaan. 

De heer Den Uyl (PvdA): De Minister 
verwacht toch een parallelle ontwikke-
ling van marktsector en overheidssec 
tor? 

Minister De Koning: Dat ware prachtig. 

De heer Den Uyl (PvdA): U verwacht 
die toch, dat hebt u straks gezegd. 

Minister De Koning: Daarom zeg ik 
ook, die MEV-cijfers lijken mij niet 
realistisch. 

De heer Den Uyl (PvdA): Hetgeen u 
eruit afleidt ook niet. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Dan nog denk ik, dat los 
van die looncijfers - het ware prachtig 
als wi j die parallelle ontwikkeling 
zouden kunnen realiseren - er tal van 
andere arbeidsvoorwaarden zijn, ook 
in de arbeidsduur, ook in andere 
secundaire arbeidsvoorwaarden, die 
het gewenst maken dat gelijke 
monniken in het kader van één 
gemeenschappelijke wetgeving 
gelijke kappen kunnen worden 
opgezet. 

De heer Nypels (D'66): De Minister 
kijkt nu alleen naar de ontwikkelingen. 
Hij moet ook naar de niveaus kijken. 
Dan ziet de Minister dat juist door 
middel van een pakketvergelijking het 
streven bestaat om gelijksoortige 
arbeidsvoorwaarden te verkrijgen 
voor functieniveaus die hetzelfde zijn 
bij overheid en bedrijfsleven. Dan zit 
de Minister met zijn redenering niet 
meer goed. 

Minister De Koning: Het brengen van 
al deze groepen onder dezelfde Wet 
op grond van het feit dat zij bekostigd 
worden uit collectieve middelen sluit 
een pakketvergelijking tussen die 
groepen en bedrijfsleven geenszins 
uit. 

De heer Nypels (D'66): Daarom is het 
ook niet meer van betekenis of men 
zich nu op dit moment oriënteert op 
die overheid of op het bedrijfsleven. 
De bedoeling is globaal op hetzelfde 
niveau uit te komen. 

Minister De Koning: Het is van belang 
dat men zich oriënteert op de overheid, 
want men wordt uit soortgelijke 
middelen gefinancierd. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mag ik de 
Minister vragen of met de cijfers die 
hij nu opeens weer geeft - vorige 
week kwamen die allemaal niet op 
tafel, maar die had hij dus nog op 
zak - de kosten van bij voorbeeld het 
omroepbestel, bij voorbeeld de 
kosten van het sociale verzekeringswe-
zen, bij voorbeeld de kosten van de 
ziekenfondsen door deze uitgaven 
onevenredig groot gestegen zijn. Dat 
zijn natuurlijk de uitgaven in de 
collectieve sector waarover wi j het 
hebben. 

Minister De Koning: Dit is een 
belangrijke pragmatische vraag, 
waarop een pragmatisch antwoord 
kan worden gegeven. Ik heb gekeken 
naar de ca.o. voor de omroep, zoals 
die geldt voor 1982. Er zijn dan enkele 
zaken te zien waarvan men kan 
zeggen dat zij stellig tot kostenverho-
ging leiden. Veel belangrijker is echter 
de principiële kant van de zaak. 

Als wi j namelijk de overgrote 
meerderheid van groeperingen 
gefinancierd uit de collectieve midde-
len onder de werking van een wet 
brengen waardoor de overheid een 
vrij stevige greep heeft op de arbeids-
voorwaarden in die sector en als drie 
groeperingen, die op exact dezelfde 
wijze gefinancierd worden, hierbuiten 
worden gelaten, is hiervoor geen 
rechtvaardiging te vinden! Men kan 
dan zeggen dat het er niet duurder 
van wordt. Het blijft dan echter wel 
een onbevredigende situatie. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vorige week heeft de 
Minister gezegd dat een voort-
zetting moet worden gegeven 
aan de principiële discussie. Nu zegt 
de Minister, op basis van een positie-
keuze, dat dit voor die groepen wordt 
gedaan. Vorige week zocht de Minister 
nog naar een pragmatische invalshoek, 
maar toen had hij geen argumenten. 
Nu ik de Minister hierop aanspreek, 
gaat hij weer over naar de principiële 
kant! Ik kom hierop in tweede termijn 
terug. Ik zal nu nog een ander voor-
beeld noemen. Veronderstel dat 
Hoogovens een miljard overheids-
steun krijgt, zijn de mensen die daar 
werken dan trendvolgers geworden? 
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Minister De Koning: Zeker niet! Het 
gaat om de groepen die uit overheids-
middelen worden gefinancierd, 
waarvoor de retributies of de tarieven 
door de overheid worden vastgesteld 
of waarbij een systematische tekortaf-
dekking door de overheid plaats vindt. 
Meer verg ik niet. Als dit wordt 
gedaan, is het voor elkaar! 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is toch niet zo dat een 
sector die onder de werking van deze 
wet wordt gebracht, per definitie 
trendvolger is? Dat is toch heel wat 
anders! 

Minister De Koning: Dat is inderdaad 
heel wat anders. Het gaat alleen om 
de mate waarin de overheid toezicht 
heeft op de arbeidsvoorwaarden die 
voor die sector gaan gelden. Dat 
wordt gerechtvaardigd door de 
herkomst van de financiering. 

D 
Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Naar aanleiding van de gemaakte 
opmerkingen en gestelde vragen wi l 
ik eerst ingaan op een aantal algemene 
aspecten van de brief over de koop-
kracht. Daarna zal ik nog enige 
opmerkingen maken over de dekkings-
kant van de voorstellen van het 
kabinet en meer specifiek over de 
belastingen in het algemeen. Hierna 
zal de Staatssecretaris van Financiën 
een aantal andere belastingaspecten 
behandelen, met name de gehele 
problematiek van de dubbele inko-
mens. 

De komende jaren staat dit kabinet 
voor de moeilijke taak, meer greep te 
krijgen op de onbeheerbaar geworden 
ontwikkeling van de overheidsfinan-
ciën. Het is een ontwikkeling die, als 
de bakens niet snel worden verzet, zal 
leiden tot een wezenlijke aantasting 
van onze huidige welvaart en van 
onze welvaart op de middellange en 
langere termijn. Het draagvlak van 
onze economie moet daarom worden 
verbreed. Dit moet in de visie van het 
kabinet langs drie sporen gebeuren. Ik 
zal dat nog kort uiteenzetten. 

Dat is ten eerste door vermindering 
van de overheidstekorten, de rente en 
de inflatie. Het moet in de tweede 
plaats door versterking van de 
marktsectoren, uitbreiding van de 
werkgelegenheid. Dit is ook het doel 
van ons beleid, maar ik kom hierop 
later terug. 

In de derde plaats moet er komen 
een spreiding van de beschikbare 
hoeveelheid arbeid zonder dat dit 
leidt tot kostenverhoging. Dit kabinet 

heeft daarom besloten de ombuigings-
voorstellen uit de Miljoenennota 1983, 
zijnde van het vorige kabinet, over te 
nemen. Hiernaast zijn concrete 
afspraken gemaakt over het terugdrin-
gen van het financieringstekort en 
over het stabiliseren en zo mogelijk 
verminderen van de collectieve 
lastendruk. 

Dat dit een immense inspanning zal 
vergen, staat vast. Ondanks de 
voorgenomen ombuigingen van circa 
13 miljard in 1983 zal het financierings-
tekort nog oplopen met ongeveer 
0,5%-punt van het nationaal inkomen 
ten opzichte van 1982. De collectieve 
lastendruk zal bij lange na niet 
worden gestabiliseerd. Een stijging 
van 1,5%-punt a 2%-punt van het 
nationaal inkomen is het vooruitzicht 
voor volgend jaar. Wij bereiken 
hiermee het zeer hoge niveau van 
61 % a 62% van het nationaal inkomen. 

Met de geachte afgevaardigde de 
heer De Vries was ik het dan ook 
volkomen eens toen hij, bij de 
algemene debatten van enkele w e -
ken geleden, stelde: dat voor het 
economisch herstel voorkomen moet 
worden dat de druk van de belastingen 
en premies nog verder oploopt, 
waardoor de ruimte voor winstherstel 
van bedrijven er niet zal komen en 
waardoor het grijze en zwarte circuit 
nog weliger zou kunnen gaan tieren. 

Waarom houd ik ter inleiding dit 
financieel economische betoog juist 
in een debat dat is gericht op de 
koopkrachtontwikkeling in 1983? Ik wil 
namelijk benadrukken dat wijzigingen 
die worden aangebracht in het 
verwachte inkomensplaatje voor 1983 
haar terugslag zullen hebben op de 
omvang van de ombuigingen en op 
de randvoorwaarden waaraan het 
kabinet wi l voldoen om het al eerder 
genoemde proces van economisch 
herstel op gang te brengen. 

Waar gaat het om? Voor 1983 moet 
reeds een aanzienlijk bedrag worden 
omgebogen. Dat wordt onder andere 
bereikt door bevriezing van de sociale 
uitkeringen en van de salarissen van 
ambtenaren en trendvolgers. Wij zijn 
ons ervan bewust dat deze bevriezin-
gen negatieve effecten kunnen 
veroorzaken. Ik weet dat dit geen 
pijnloos proces is. Helaas is dat niet 
mogelijk. Pijnstillers kunnen misschien 
tijdelijk de pijn verlichten. Om de 
werkelijke oorzaken uit te bannen, is 
meer nodig. 

Ondanks de noodzakelijke, pijnlijke 
aanpassingsprocessen en de te 
nemen maatregelen heeft het kabinet 
toch gemeend, middelen te moeten 
uittrekken voor de echte minima, om 
eens een belangrijke groep te noemen. 

Het kabinet is ervan uitgegaan, dat de 
bijstelling van de koopkracht voor alle 
minima één procent moet zijn. Voor 
de echte minima doen wij dus nog 
meer. 

Voor de financiering is dekking 
gezocht door verhoging van een 
aantal tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting. Bij de door ons 
voorgestelde bijstelling van de 
koopkracht gaat het reeds om aanzien-
lijke bedragen, hoewel de heer 
Wöltgens deze nog te gering vindt. 
Algemene verlichting van het koop-
krachtverlies kost al gauw enige 
honderden mil joenen guldens. Als 
indicatie en ook niet meer dan een 
indicatie wi l ik het volgende voorbeeld 
geven. 

Bij een koopkrachtverbetering van 
één punt voor alle sociale uitkerings-
trekkers moeten alle tarieven van de 
loon- en inkomstenbelasting met 
ongeveer driekwart procentpunt 
stijgen. Dit betekent een aanzienlijke 
herverdeling van de lasten. Het 
betekent bovendien een aanmerkelijke 
verdere 'versti j l ing' van de tarieven in 
de loon- en inkomstenbelasting. 

Met een procentpunt bijstelling per 
jaar zijn wij er helaas nog niet. leder 
jaar moeten de tarieven opwaarts 
worden aangepast. In het overleg met 
de Stichting van de Arbeid hebben wi j 
al op de ernstige effecten gewezen die 
zich vanaf steeds lagere inkomensni-
veaus gaan voordoen. Het begint 
hoog en zakt geleidelijk af met alle 
problemen van dien. De hoge en 
middeninkomens hebben wi j al 
gehad. Het effect beweegt zich nu in 
de richting van de modale inkomens. 

Het hoogste marginale tarief 
bedraagt op dit moment 72%. De heer 
Wöltgens noemde als hoogste tarief 
70%. Ik neem aan dat dit een verspre-
king is. Als dit geen verspreking is, 
constateer ik met groot genoegen dat 
hij zich zeer wel kan vinden in de 
Contourennota waarin maatregelen 
moeten worden genomen ter verlaging 
van de hoogste marginale tarieven. 
Mocht het wel een verspreking zijn, 
dan ga ik hierop niet verder in. 

Als de ontwikkeling zich voortzet, 
begint het hoogste marginale tarief 
niet meer bij een belastbaar inkomen 
van ongeveer f200.000, hetgeen op 
dit moment het geval is. Na enkele 
jaren zal dit reeds bij de helft van dit 
bedrag of nog lager terechtkomen. 
Het hangt ervan af hoe lang men 
hiermee doorgaat. Dat toont aan dat 
de fiscale schroef reeds lang is 
dolgedraaid voor de hoogste inko-
mens. Ik geloof dat iedereen het daar 
wel over eens is. De fiscale schroef 
raakt nu ook dolgedraaid voor de 
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middeninkomens etcetera. Dat zou 
een ongewenste ontwikkeling zijn. 

Dit leidt eveneens tot een aanmer-
kelijke herverdeling van inkomens 
met als consequentie dat de collectieve 
lasten weer verder gaan toenemen. 
Wij komen dan uiteindelijk in een 
cirkel terecht. Het niveau van 6 1 % a 
62% kan nu reeds als een van de 
hoogsten ter wereld worden be-
schouwd. 

Om deze reden moeten wi j , gezien 
ons voorstel, met zeer grote terughou-
dendheid reageren op suggesties 
voor verdere koopkrachtverbetering 
in 1983. Elke verbetering zal leiden tot 
hetzij verhoging van de collectieve 
lasten, hetzij tot verdere toeneming 
van het financieringstekort - ik 
constateer overigens met genoegen 
dat niemand dit voorstelt - of een 
mengsel van beide. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij spreken over de 
lastendrukverzwaring die er opnieuw 
inzit. Wij zien natuurlijk ook het zeer 
hoge financieringstekort. Mag ik 
concluderen dat de Minister het 
bijzonder slecht vindt om de lasten te 
verhogen maar dat dit zijns inziens 
altijd nog beter is dan het financierings-
tekort verder op te rekken. 

Minister Ruding: Dat zijn uw woorden; 
het zijn niet de woorden die ik heb 
gebruikt. Uit de context van onze 
voorstellen kan men lezen dat wi j - ik 
kom hier straks nog uitvoeriger op 
terug - de lichte verhoging van de 
collectieve lastendruk die voortvloeit 
uit onze voorstellen, accepteren. Dat 
is duidelijk uit de rekensom. Wij 
accepteren dit met enige problemen, 
die ik ook nog uiteen zal zetten. Voor 
deze weg hebben wi j gekozen. Wij 
menen dat de verhoging van het 
financieringstekort in de huidige 
situatie, en daar gaat het om namelijk 
een stijging ten opzichte van een 
reeds extreem hoog niveau, volkomen 
onacceptabel zal zijn voor 1983. 

De heer De Korte (VVD): U spreekt 
over een lastendruk die misschien wel 
bijna de hoogste ter wereld is. Het is 
misschien wat theoretisch dat ik het 
zo stel, maar het financieringstekort is 
nog lang niet het hoogste ter wereld. 
Als het belastingdrukniveau inderdaad 
zo enorm hoog is, vragen wi j ons af, 
vooral omdat u daarover zo'n uitvoe-
rige verhandeling geeft, of hierover 
voldoende is nagedacht. 

Minister Ruding: Daar heeft de 
Regering zeker uitvoerig over nage-
dacht; ik kan u dat verzekeren. 

Wanneer u deze ranglijst in de wereld 
vergelijkt dan is dit wel enigszins een 
vergelijking van appels en peren. Dat 
is u ook bekend. Het gaat hier echter 
niet om te wedijveren over de meest 
slechte keus of de keus uit de twee 
allerslechtste lijsten. Het is het beste 
dat wi j op beide lijsten veel lager 
scoren dan wi j nu doen. Daarmee 
bent u het waarschijnlijk eens, 

De heer De Korte (VVD): Daar ben ik 
het mee eens. 

Minister Ruding: Wij kunnen mijns 
inziens veel beter daaraan onze t i jd 
besteden dan aan het bezien of wi j op 
het andere punt nog hoger komen 
dan op dit punt. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou graag van de 
Minister wi l len weten, tegen wie hij 
zijn betoog richtte over de dolgedraai-
de belastingschroef en wat dies meer 
zij. 

De heer De Korte (VVD): Tegen u! 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb 
begrepen dat de heer De Korte zich in 
ieder geval aangesproken heeft 
gevoeld. Ikvraag dit om misverstanden 
te voorkomen en om duidelijk te 
maken dat het ten onrechte is als dit 
tegen onze fractie gezegd zou zijn. 

Is de Minister het met mij eens dat 
in een tijd waarin geen nominale 
inkomensverbeteringen optreden en 
de inflatiecorrectie wordt beperkt, dit 
feitelijk geen verhoging van de 
belastingdruk is? Integendeel! Als er 
een inflatiecorrectie wordt gegeven, is 
dit een verlaging van de belastingdruk. 

Minister Ruding: Ik kom hierop straks 
nog uitvoerig terug. De heer Wöltgens 
moet echter wel de consequenties 
trekken uit de systemathiek van met 
name de inflatiecorrectie, omdat hij 
dit ook zelf heeft opgenomen in zijn 
voorstellen. Wanneer hij nu rekening 
zou wil len houden met een lagere 
inflatie, inderdaad een verandering 
van het algemene economische beeld 
die wi j beiden niet betreuren, moet ik 
opmerken dat ik diezelfde pleidooien, 
zo ik hier een aantal jaren geleden 
gestaan zou hebben, niet gehoord zou 
hebben toen alles omhoog ging en 
men ook in een tegenovergestelde 
situatie verkeerde. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het 
probleem dat ik schetste heeft nog 
helemaal niets te maken met het feit 
dat de inflatie terugloopt. Ik heb 
hiervoor naar mijn gevoel ook een 
redelijk onderbouwde redenering op 
tafel gelegd, maar daarop krijg ik dus 
nog antwoord. Stel dat de inflatie 

10% is. De situatie waarin geen 
nominale inkomensstijgingen optre-
den en derhalve het niet het geval is 
dat men, doordat men reëel een 
inkomensstijging ondergaat en dus 
nominaal meegaat met het inflatieper-
centage, men alleen al als gevolg 
daarvan in een hogere tariefgroep 
komt, doet zich dus in het geheel niet 
voor. 

In de situatie van een bevriezing 
van de nominale inkomens zal de 
rechtvaardiging van de inflatiecorrec-
tie vervallen. 'Rechtvaardiging' is een 
heel subjectief begrip. De toepassing 
van de inflatiecorrectie zal in ieder 
geval een aanmerkelijke daling van de 
belastingdruk met zich brengen. 

Minister Ruding: Ik heb hierop twee 
opmerkingen. Allereerst moet onder-
scheid worden gemaakt tussen de 
belastingdruk in welke vorm dan ook, 
waarover de heer Wöltgens sprak, en 
de collectieve lastendruk waarover ik 
in mijn betoog sprak. De heer Wöltgens 
voelde zich hierdoor niet aangespro-
ken maar ik moet dit toch eventjes 
toelichten. Die collectieve lastendruk 
is zoals hij weet - vooral voor Neder-
land is dat van belang - de combinatie 
van belastingen, premies en nog 
enkele andere factoren. Dat is absoluut 
de kern van mijn betoog. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maar nu 
gaan wi j terug naar de belastingen! 

Minister Ruding: Het leek mij toch 
even goed te zeggen, hoewel de heer 
Wöltgens zich niet voelde aangespro 
ken, dat dit een belangrijk element is 
in mijn betoog. Wat de belastingdruk 
betreft, moet een scherp onderscheid 
gemaakt worden tussen de nominale 
en de reële belastingdruk. De situatie 
kan omhoog of omlaag gaan. Als die 
omlaag gaat, kan het heel vervelend 
zijn voor de betreffende personen dat 
zij de consequenties moeten aanvaar-
den van een bepaald belastingsysteem. 

Ik juich dit op zich zelf niet bij 
voorbaat toe. De kern van het pro-
bleem, waarop de heer Wöltgens 
telkens terugkomt en waarvoor ik ook 
begrip heb, is dat wi j in een slechte 
situatie zitten met alle gevolgen van 
dien, zij het in variërende mate. Wi j 
verschillen van mening over de 
manier, waarop wi j daaraan iets 
moeten doen. Daaraan kan ik nu 
helaas niets veranderen. Ik hoop dat 
dit volgend jaar wel kan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wens de Minister 
buitengewoon veel succes met zijn 
loffelijk streven. Ik meen echter uit zijn 
antwoorden te hebben begrepen dat 
hij inderdaad met mijn redenering 
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mee kan gaan. In een situatie, waarin 
de nominale inkomens bevroren 
blijven en zij dus niet alleen door een 
puur nominale aanpassing in een 
hogere tariefgroep terechtkomen, 
hetgeen de rechtvaardigingsgrond is 
om de inflatiecorrectie toe te passen, 
vormt het toch toepassen van de 
inflatiecorrectie een feitelijke reële 
verlaging van de belastingdruk. 

Minister Ruding: De heer Wöltgens 
draait mijn redenering helemaal om. 
Dat is geenszins het geval. Het doel 
van de inflatiecorrectie, veronderstel-
lend dat die helemaal wordt toegepast, 
is juist te bereiken dat bij inflatoire 
ontwikkelingen de reële lastendruk 
gelijk blijft. Als er geen inflatie is, blijft 
de lastendruk per definitie gelijk, voor 
zover er geen andere ontwikkelingen 
zijn. Er zijn vele andere ontwikkelingen 
die daarop een effect kunnen hebben. 
De heer Wöltgens beperkte zich 
echter tot dit element. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had mi j 
voorgenomen nog wat uitvoeriger in 
te gaan op de opmerkingen van de 
heer Wöltgens. Hij heeft mij op één 
punt al een kans gegeven. Hij heeft 
een aantal voorstellen gedaan. Mijn 
collega van Sociale Zaken is daarop 
reeds in een aantal opzichten inge-
gaan. Ik wi l nog een paar opmerkingen 
maken over de twee financieringsbron-
nen die de geachte afgevaardigde de 
heer Wöltgens heeft voorgesteld. 

De eerste bron betreft een aantal 
belastingmaatregelen die nodig zijn 
om de door hem voorgestelde 
uitgavenvergroting te financieren. Zij 
belopen, als ik het goed heb begrepen, 
bijna een V2% van het nationale 
inkomen. Als ik zijn gewijzigde plaatje 
goed heb begrepen, betekent zijn 
voorstel dat hij bovenop het kabinets 
voorstel, dat reeds tot een collectieve-
lastendrukverzwaring leidt van 
ongeveer 0,25% en dat voor het 
kabinet een maximale grens betekent, 
nog met additionele maatregelen 
komt. Daarmee - dit is mijn hoofd-
punt - overschrijden wi j de grenzen 
die naar onze mening aanvaardbaar 
zijn en die sporen met het regeerak-
koord. 

Ik wi l nog wat nadruk leggen op het 
volgende punt, omdat het anders 
ondergesneeuwd zou raken, om in de 
winterse terminologie te blijven. Ik wi l 
nog een opmerking kwijt over de 
andere financieringsbron die de 
geachte afgevaardigde heeft ge-
noemd, namelijk de vertraging in de 
reservevorming van de sociale 
fondsen. Ongetwijfeld zijn er collegae 
van mij die er nog op wil len ingaan. 

Ik wil er echter iets over zeggen 
vanuit mijn visie. Ook de heer De 
Korte heeft hierover, misschien vanuit 
een ander uitgangspunt, iets gezegd. 
Ik wi l benadrukken dat een mogelijke 
vertraging in de reservevorming 
betekent dat de sociale fondsen - het 
moet uit de lengte of uit de breedte 
komen - e e n groter beroep zullen 
moeten gaan doen op de middelen 
die er mogelijkerwijs worden aangebo-
den op de geld- en kapitaalmarkt. 

Het zou naar mijn oprechte mening 
getuigen van een weinig consistent 
regeringsbeleid, als wi j enerzijds 
proberen het financieringstekort van 
de centrale overheid terug te dringen, 
of althans in toom te houden, terwij l 
wi j anderzijds de tekorten bij de 
sociale fondsen niet laten bestaan. 

In macro-economisch opzicht zou 
dit een vormvan stuivertje verwisselen 
zijn. Het betreft hier namelijk het 
beroep op de geld- en kapitaalmarkt 
van de gehele collectieve sector. Dat 
vermindert dan niet. 

De heer De Korte (VVD): Dit betekent 
toch niet dat bij een vertraging over 
het gehele jaar gezien de fondsen 
leeg zouden zijn. Het ging mij er 
alleen maar om ervoor te zorgen dat 
het 'reservekussen' iets dunner was. 
In piekperioden zou men men dan 
verwachten dat er enig beroep op de 
kapitaalmarkt wordt gedaan. De rest 
zou dan verder opgevangen worden 
door de fondsvorming onderling te 
ondersteunen. 

Minister Ruding: Dan heb ik de 
gedachte van de heer De Korte te zeer 
in overeenstemming gebracht met de 
gedachte van de heer Wöltgens. 
Kennelijk zijn er duidelijke verschillen. 
Ik constateer dit met genoegen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Misschien 
heb ik evenals de Minister de heer De 
Korte ook verkeerd begrepen. Ik dacht 
dat wi j het over het principe helemaal 
eens waren. Dit kan natuurlijk nog 
verder uitgewerkt worden, wellicht in 
een kameruitspraak. 

Minister Ruding: Ik kom nog even 
terug op het beroep op de kapitaal-
markt. Het zou ongewenst zijn de 
rentedaling die gelukkig is ingezet, 
door zo'n beleid te frustreren. De 
oorzaken van de negatieve koopkracht-
ontwikkeling voor 1983 vloeien voort 
uit enerzijds een bewuste beleidskeuze 
en anderzijds uit een aantal endogene 
of toevallige factoren. Natuurlijk kan 
men maatregelen als de bevriezing 
van de sociale uitkeringen en van 
salarissen van ambtenaren en 
dergelijke als beleidsmatig beschou-
wen. Hier is een duidelijke keuze 
gemaakt. 

Ik begrijp dat de heer Wöltgens in 
zijn voorstel die keuze ook heeft 
gemaakt. Daarnaast spelen een aantal 
premieverhogingen een rol. Ik wil 
hierbij aantekenen dat in het licht van 
het macro-economisch beeld en het 
kostenbeeld de randvoorwaarde dat 
de premieverhogingen de loonkosten 
niet extra mogen verhogen, ook een 
beleidsmatige overweging dient te 
zijn. 

Dit zou een verandering zijn in een 
jarenlange ontwikkeling waarbij de 
loonkosten regelmatig extra zijn 
verhoogd, als gevolg van de verhoog-
de werkgeverspremies die voortvloei-
en uit de ontwikkeling. Dit vormde 
een aanzienlijke belasting voor het 
bedrijfsleven die leidde - dit was 
echter niet de enige factor - tot een 
aanzienlijke uitstoot van arbeid en tot 
extra werkloosheid De rekening die 
het kabinet presenteert voor de 
voorgestelde maatregelen betekent 
weliswaar minder koopkracht voor 
werknemers, maar leidt naar wi j 
hopen tot rendementsherstel voor het 
bedrijfsleven en dus tot behoud van 
werkgelegenheid op langere termijn. 
Ik kom daarop straks nog uitvoerig 
terug. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over de problematiek van de sociale 
fondsen. Enige geachte afgevaardig-
den zeiden dat de omvang van de 
terugtrekking van de rijksbijdragen zo 
enorm groot is. Men kan natuurlijk 
twisten over de grootte van het 
bedrag. Ik wi l inderdaad wel aannemen 
dat dit bedrag groot is. Tegenover 
deze terugtrekking staan echter 
substantiële ombuigingen in de 
sociale-zekerheidssector. 

Men kan dus niet zeggen dat 
terugtrekking als zodanig van de 
rijksbijdragen tot even grote daarmee 
parallel lopende extra premielasten 
leidt. Ik noem dit aspect met nadruk 
omdat vergeleken met het bedrag van 
zes miljard gulden dat is teruggetrok-
ken, ruim vier miljard gulden wordt 
gedekt door ombuigingen. Daarnaast 
zijn er nog factoren zoals de volume-
ontwikkeling en dergelijke. 

Het is duidelijk dat de koopkracht-
ontwikkeling voor 1983 een aantal op 
zich zelf staande oorzaken een 
rol spelen. In de brief wordt hierop 
uitvoerig ingegaan. Ik denk dan bij 
voorbeeld aan het herstel van de 
vermogens- of reservepositie van de 
fondsen en de terugtrekking van de 
rijksbijdragen. 

Dit betekent dat de koopkracht, over 
een iets langere periode bezien, een 
meer gelijkmatige ontwikkeling 
vertoont. Men zou dan ook met 
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voortschrijdende gemiddelden 
moeten werken om een beter beeld te 
krijgen. Ik geloof dat de geachte 
afgevaardigde de heer Gerritse met 
nadruk over die wat langere periode 
heeft gesproken en ik deel zijn 
mening. Wij moeten niet alle aandacht 
op één jaar vestigen, hoewel ik het 
niet wi l bagatelliseren. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Wöltgens heeft gesproken over de 
problematiek rond de rekensom van 
de solidariteitsheffing. Mij collega 
heeft daarop al geantwoord. Mijns 
inziens past hetgeen wi j hebben 
gedaan volledig in de geciteerde 
memorie van toelichting van anderhalf 
jaar geleden. 

In de brief van het kabinet wordt op 
de pagina's 6 en 13 met nadruk 
gewezen op de doelstelling van het 
kabinet met betrekking tot werkgele-
genheid, rendementsherstel en 
herverdeling van werk en in het 
bijzonder op de aanwending van de 
prijscompensatie. De Ministervan 
Sociale Zaken is daarop reeds inge-
gaan. Omdat ik de indruk heb, dat 
daarover af en toe misverstanden zijn, 
vestig ik er in dit verband nogmaals 
de aandacht op, dat dit kabinet de 
verbetering van de werkgelegenheid 
als beleidsdoelstelling voorop stelt. 
Ook de aanwending van de prijscom-
pensatie moet in dit kader worden 
beschouwd. 

Het andere, hierboven genoemde 
element, het rendementsherstel voor 
het bedrijfsleven, past volledig in het 
streven naar groei van werkgelegen-
heid. Dit streven houdt voorkomen 
van verder verlies van werkgelegen-
heid in en de uitbreiding van de 
werkgelegenheid door meer investe-
ringen, produktie en groei. 

Het derde element, de herverdeling 
van werk, past zeker in dit kader, maar 
op een wat andere manier. De 
prijscompensatie kan namelijk geheel 
of gedeeltelijk worden besteed voor 
de financiering van de arbeidstijdver-
korting. Aan deze mogelijkheid is 
vooral de laatste weken zeer veel 
aandacht besteed, hetgeen begrijpelijk 
is. Ik ontken zeker niet de betekenis 
van deze mogelijkheid. 

Arbeidstijdverkorting kan ook tot 
meer banen leiden. Ik wijs echter op 
de noodzaak, voortdurend hierbij 
onderscheid te maken tussen enerzijds 
meer banen, in de zin van het verdelen 
van de gegeven hoeveelheid werk 
over meer personen, en anderzijds 
meer echte werkgelegenheid. Als de 
prijscompensatie of loonmatiging in 
het algemeen bij voortduring geheel 

zou worden besteed aan arbeidstijd-
verkorting, heeft dit naast voordelen, 
toch twee beperkingen, die sommigen 
misschien nadelen zouden noemen. 

Ten eerste is de arbeidstijdverkorting 
per definitie een eindig proces, 
waarbij voortdurende voortzetting 
leidt tot een toenemend aantal 
praktische problemen. Ten tweede 
verbetert de arbeidstijdverkorting als 
zodanig, als er verder niets gebeurt, 
niet de rendementen van het bedrijfs-
leven en evenmin de kosten van de 
concurrentiepositie, afzetmogelijkhe-
den, produktie en uiteindelijk groei. 

In de lijn van de brief van het 
kabinet pleit ik ervoor, dat bij de 
aanwending van loonmatiging en 
prijscompensatie tevens aanzienlijke 
aandacht wordt besteed aan de 
mogelijkheid die bedragen in bedrijven 
te laten zitten, zij het dan misschien 
onder bepaalde condities, ter verbete-
ring van de nu in het algemeen zeer 
slechte rendementen en zeer slechte 
werkgelegenheid van het bedrijfsle-
ven. 

Het herstel van onze economie en 
ons bedrijfsleven is nu broodnodig. 
Dit aspect van de werkgelegenheid, in 
die zin van het woord, heeft de laatste 
weken wat te weinig aandacht 
gekregen. Er werd toen alleen maar 
over het inkomensbeleid gesproken 
en met name over de mutaties in het 
statistische inkomensplaatje in een 
bepaald jaar. Werk is voor dit kabinet 
echter nog belangrijker dan inkomen. 
Mijn betoog spoort ook op dit punt 
met de meningen van enige geachte 
afgevaardigden. Dit betreft vandaag 
de heer Gerritse en enige weken 
geleden betrof dit de heer De Vries. 

Ik kom terug op de collectieve-las-
tendruk. De verzwaring die voortvloeit 
uit de kabinetsvoorstellen is in mijn 
ogen aanzienlijk, maar nog te aanvaar-
den. Ik zeg dit ook als reactie op 
opmerkingen van, onder andere, de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
der Vlies. 

De drukverzwaring is aanzienlijk en 
derhalve problematisch. Ik ontken 
dat niet. Er zijn drie aspecten aan te 
geven. De drukverzwaring is in de 
afgelopen jaren reeds aanzienlijk 
geweest. De drukverzwaring die in 
1983 zou ontstaan zonder de maatre-
gel, genoemd in de koopkrachtbrief, 
zou ook aanzienlijk zijn. De verdere 
stijging van de lastendruk van 
ongeveer 0,25% is naar mijn mening 
ook niet gering. 

In het regeerakkoord wordt terecht 
veel waarde toegekend aan dit 
onderwerp. Men kent ongetwijfeld de 
tekst, waarin de term 'constante 

collectieve-lastendruk' in het kader 
van de budgettaire normering 
voorkomt. In het rapport van de 
bekende werkgroep-A staat het in iets 
andere woorden: de voorwaarde van 
stabilisatie en zo mogelijk verminde-
ring van de collectieve-lastendruk. 

Ik kan mij daarin zeer wel vinden. 
Lastendruk en financieringstekort 
vertonen echter helaas in 1983 een 
soortgelijke ontwikkeling, namelijk 
een stijging. Die toeneming van de 
lastendruk is naar mijn mening alleen 
met het regeerakkoord te rijmen als zij 
in 1983 zeer beperkt blijft en als in de 
rest van de kabinetsperiode de 
stijging omgebogen kan worden tot 
een daling, om weer uit te komen op 
wat in het regeerakkoord staat. 

De heer De Korte (VVD): Ik mag dus 
hierbij aantekenen dat die stijging van 
0,25% conform het regeerakkoord in 
latere jaren wordt ingelopen, zodat 
verklaarbaar is waarom de Regering 
in de stukken over tijdelijkheid heeft 
gesproken? 

Minister Ruding: Dat is één van de 
aspecten. Op die tijdelijkheid kom ik 
straks nog terug. Daarover is een zin 
opgenomen, waarop ik graag nog wat 
toelichting zou geven. Ik sprak in een 
iets algemener kader. Als je iets, zij 
het met enige moeite, binnen een 
bepaald kader nog aanvaardbaar 
vindt, dan betekent dat wel dat je 
uiteindelijk weer op je pootjes terecht 
moet komen. Een bepaald stapje heeft 
dus effecten in de jaren daarna. Die 
zaken hebben inderdaad verband met 
elkaar. 

De heer Wöltgens (PvdA): De toene-
ming van de totale collectieve-lasten-
druk voor 1983 is natuurlijk mede het 
gevolg van een betrekkelijk eenmalige 
operatie, namelijk het terugtrekken 
van de rijksbijdragen. Die operatie kan 
niet herhaald worden, eenvoudig 
omdat er dan niet meer zoveel 
rijksbijdragen meer zijn. Als je de zaak 
wat structureler wi l t bekijken, dan is 
het verstandig om de premiedrukver-
hoging die daarvan het gevolg is, 
even ter zijde te schuiven en alleen de 
ontwikkeling van de belastingdruk te 
bekijken. 

Is mijn redenering nu fout dat in het 
jaar 1983 aan de hand van de MEV-
cijfers zelfs met de bijstellingen die 
het kabinet heeft aangebracht in het 
inkomensbeeld en de belastingdruk, 
aangetoond kan worden, dat die 
belastingdruk nog steeds daalt als 
percentage van het nationaal inkomen, 
vergeleken met 1982? En hoeveel? 
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Minister Ruding: Die druk daalt 
inderdaad. Zonder de maatregelen uit 
de koopkrachtbrief zou het neerkomen 
op een daling van 29,4% naar 28,6%. 
Daar komt dan natuurlijk die 0,25% 
nog bij. Maar de constatering van de 
heer Wöltgens is juist. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat 
betekent ook dat zelfs met de bijstel-
lingen van de PvdA-fractie nog steeds 
een daling van de collectieve-lasten-
druk als percentage van het nationaal 
inkomen in het verschiet zou liggen. 

Minister Ruding: De heer Wöltgens 
bedoelde waarschijnlijk beide keren: 
de belastingdruk. 

De heer Wöltgens (PvdA): Inderdaad, 
neemt u het mij niet kwalijk. Ik had 
een redenering opgebouwd waarin 
het mogelijk zou zijn om voor het jaar 
1983 die eenmalige premie-operatie 
even buiten beeld te houden, ten 
einde de structurele ontwikkeling van 
de collectieve-lastendruk te bekijken. 

Minister Ruding: Mijn betoog heeft, 
zoals men weet, betrekking op beide 
elementen samen, waarbij ik natuurlijk 
onderscheid maak tussen die twee. Ik 
ben me er ook zeer wel van bewust, 
welke gevolgen de ontwikkeling van 
de belastingdruk in enge zin heeft. 
Daar heeft de heer Wöltgens gelijk in, 
maar daarover bestond ook geen 
verschil van mening. 

Dit alles betekent - ik heb het 
eigenlijk al gezegd - dat de uit de 
kabinetsvoorstellen voortvloeiende 
collectieve-lastensdrukverzwaring nog 
net aanvaardbaar wordt geacht door 
ons. 

Dit is echter het maximum. Het 
betekent overigens ook, dat er in 1983 
geen ruimte meer is voor een eventu-
ele verzwaring van de lastendruk ten 
behoeve van mogelijke, welke dan 
ook, andere maatregelen. Alles komt 
uit de lengte of de breedte. Wanneer 
wij ruimte opsnoepen voor deze 
maatregelen - daarvoor zijn goede 
redenen; wi j staan daar ook achter -
heeft dat ook weer elders gevolgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Naast de 
reeds genoemde randvoorwaarden 
van het niet verder oplopen van het 
financieringstekort en van de hoogte 
van de totale collectieve-lastendruk is 
de derde randvoorwaarde die in dit 
verband een grote rol speelt de 
structuur en de hoogte van de loon-
en inkomstenbelastingtarieven en de 
daarmee verband houdende verhou-
ding tussen directe en indirecte 
belastingen. 

Ook in dezen geeft het regeerakkoord 
een duidelijk kader aan voor het 
kabinet. Daarbinnen wil len wi j blijven 
en dat dienen wij ook te doen. Ook 
zou het ongewenst zijn, als wi j 
maatregelen voorstelden te nemen, 
welke duidelijk indruisten tegen de 
hoofdli jnen van de Contourennota 
van mijn voorganger. 

De specifieke belastingmaatregelen 
in de kabinetsvoorstellen betekenen 
een niet onbelangrijke verzwaring/stij-
ging van de progressie in de loon- en 
inkomstenbelasting voor de groep 4x 
modaal. Dat is duidelijk. Het is 
bekend, dat dit een kleine groep is. Dit 
geldt echter ook voor de grotere 
groepen van 3x modaal en zelfs 
daaronder. 

Verdergaande maatregelen op het 
punt van de progressie, zoals door 
sommige geachte afgevaardigden, 
met name de heer Wöltgens, voorge-
steld en door de heer De Korte als een 
conditionele mogelijkheid aangeduid, 
zouden te ver gaan. 

Het gaat mij hierbij niet zozeer om 
de vormgeving, dat wil zeggen de 
maatregelen in de sfeer van inflatiecor-
rectie of autonome maatregelen ten 
aanzien van specifieke schijven en 
tariefprocentoperaties, maar meer om 
de inhoud en de reikwijdte van de 
maatregelen welke in 1983 - ik laat 
het ti jdstip even in het midden: 1 
januari of later - zullen worden 
genomen, die een verdergaande 
stijging van de progressie in de 
inkomstenbelasting voor niet alleen 
de hoogste, maar ook de wat hogere 
en langzamerhand zelfs de midden-
groepen, betekenen. Dat zou ook een 
onaanvaardbare ontwikkeling zijn, 
gezien al datgene wat wi j reeds in 
onze voorstellen ter zake hebben 
gedaan. 

De Voorzitter: Er is vanavond nogal 
veel geïnterrumpeerd. Ik wil bevorde-
ren, dat in ieder geval de Staatssecre-
taris van Financiën ook nog spreekt, 
zodat morgenochtend alleen nog 
- alleen nog! - Staatssecretaris De 
Graaf behoeft te spreken. Als dat niet 
lukt op deze manier, zullen wi j 
morgen dit debat niet kunnen afron-
den. 

Minister Ruding: Ik dacht dat dit wat 
ons betreft wel zou lukken. Dat heb ik 
echter niet als enige in de hand. 

De Voorzitter: Zo is het. Daarom heb 
ik het ook gezegd. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik kom te spreken over de inflatie-
correctie. 

De heer De Korte (VVD): Maar, maar 

De Voorzitter: De bedoeling was, dat 
er voorlopig niet geïnterrumpeerd 
werd. Het woord is aan de Minister. 

Minister Ruding: Mijnheer de Voorzit-
ter! Bij de discussie over een andere 
lastenverdeling speelt vanzelfsprekend 
een beperking van de inflatiecorrectie 
ook een rol. Met name de geachte 
afgevaardigde de heer Wöltgens 
neemt de inflatiecorrectie weer als 
belangrijk onderdeel op van de 
financiering van zijn voorstellen. Na 
de interessante discussie daarover wi l 
ik nog het volgende opmerken. 
Kennelijk is dat nutt ig, gezien de 
vraagstelling. 

De progressieve tariefstructuur van 
de loon- en inkomstenbelasting is, 
zoals men weet, gebaseerd op het 
draagkrachtprincipe. Veranderingen 
daarin worden niet alleen bepaald 
door ontwikkelingen van het inkomen, 
maar ook door die van de prijzen. 
Neemt het inkomen sneller toe dan 
de prijzen, dus als de reële draag-
kracht stijgt, dan zal ook de belasting-
druk mogen toenemen in die benade-
ring. Neemt daarentegen het inkomen 
niet toe en stijgen de prijzen wel, dan 
neemt de reële draagkracht af. 
Volgens het draagkrachtbeginsel zou 
de belastingdruk dan niet gelijk 
mogen blijven, maar moeten dalen. 

Is de stijging van het inkomen gelijk 
aan de prijsstijging, dan verandert de 
draagkracht niet en dient, afgezien 
van autonome belastingmaat-
regelen, ook de belastingdruk 
gel i jkte blijven. De inflatiecorrectie 
voorkomt slechts reële belastingdruk-
mutaties, voor zover die worden 
veroorzaakt door de inflatie. Het zal 
duidelijk zijn dat de inflatiecorrectie 
geen voordeel oplevert voor de 
hogere inkomens. 

Gegeven een progressief belasting-
systeem, zoals wij dat hebben, zou een 
louter nominale verandering leiden 
tot een wijziging van de belastingdruk. 
Hoe hoger het inkomen, hoe hoger 
het effect als gevolg van de prijsver-
andering. Het niet of gedeeltelijk 
doorgaan van de inflatiecorrectie leidt 
dan ook tot een reële belastingdrukver-
zwaring en moet daarom ook qua 
effect, niet qua vorm, worden gelijk-
gesteld met een autonome belasting-
maatregel, zoals het verhogen van de 
tarieven. 

Bij de overwegingen van dit kabinet 
om in het kader van deze brief geen 
verdere verlaging van de inflatiecorrec-
tie toe te passen, speelden de volgende 
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elementen een rol. Ten eerste was in 
oktober jongstleden een toepassing 
van 80% van de inflatiecorrectie 
afgesproken. Sinds die afspraak 
waren geen relevante feiten veranderd. 
De afspraak is nog maar kort geleden 
gemaakt. Vanuit bestuurlijk oogpunt 
zou het daarom naar mijn mening 
merkwaardig zijn en ook niet geheel 
logisch, om alsnog tot een wijziging 
over te gaan. 

Duidelijkheid, ook in de politiek, is 
gewenst. De Minister-President heeft 
hierop tijdens de algemene beschou-
wingen in deze Kamer ook gewezen, 
door te zeggen dat onder de discussie 
over de inflatiecorrectie voor 1983 een 
streep is gezet. 

Een tweede punt, dat ook in de 
discussie in de Stichting van de 
Arbeid twee weken geleden duidelijk 
naar voren is gekomen - ik was het 
daarmee geheel eens - is dat de 
inflatiecorrectie, indien verder 
gematigd, invloed heeft op bijna alle 
inkomens. Niet alleen de hogere 
inkomens, maar zelfs de minima 
lijden daaronder. Natuurlijk kan alles 
worden gecompenseerd, maar dit lijkt 
te veel op de springprocessie van 
Echternach, namelijk eerst een stapje 
achteruit en daarna twee vooruit. 

De heer Wöltgens sprak over Sint 
Vincentius. Ik geloof dat Echternach in 
diezelfde sfeer hoort; het ligt alleen 
wat zuidelijker dan Limburg! Een en 
ander zal weer leiden tot een extra 
correctie op een ander gebied. Ik denk 
dat dit een onwenselijke maatregel 
zou zijn. 

Zoals wi j allen weten, staat een 
beperkte doorvoering van de inflatie-
correctie gelijk met een autonome 
tariefverhoging. Als men dan zoiets 
doet, dus als men de reële belasting-
druk voor bepaalde doelgroepen 
doelbewust wi l verzwaren, dan dient 
dit op een open en duidelijke wijze te 
gebeuren door een specifieke belas-
tingmaatregel en niet op indirecte 
wijze door de inflatiecorrectie verder 
te beperken. Een dergelijke handelwij-
ze past geheel in de opzet van de 
systematiek van de inflatiecorrectie. 

Het geheel op dit punt overziende, 
moet ik constateren dat de keuze van 
de heer Wöltgens niet de mijne is. Dat 
geldt zowel voor het door hem 
gekozen instrumentarium als voor de 
extra maatregelen die, vanwege de 
grote omvang, zullen leiden tot een te 
grote stijging van de collectieve lasten 
en tot verhoging van het financierings-
tekort van de collectieve sector in 
zijn geheel, inclusief de sociale 
fondsen. 

In het kader van de inflatiecorrectie 
heeft de heer Wöltgens ook gewezen 
op de zogenaamde uitschuifoperatie 
en het al of niet afstellen daarvan. Hij 
zei dat, als de genoemde groep voor 
die operatie volledig zou worden 
gecompenseerd, zij per 1 januari 
volgens de gebruikelijke indexering te 
weinig krijgt. Dan zou in feite 
worden overgestapt op een systeem 
van voorindexatie. Als ik de heer 
Wöltgens goed heb begrepen, zou 
vanuit deze optiek het vasthouden - ik 
kom weer terug op de inflatiecorrec-
tie - een geval zijn van na-indexering. 

Indien de inflatiecorrectie in de pas 
zou lopen met de verwachte inflatie 
- dat komt toch in feite op hetzelfde 
neer als voorindexering - zou de 
inflatiecorrectie voor minder dan 60% 
behoeven te worden toegepast op dit 
moment, aldus de geachte afgevaar-
digde. Onder verwijzing naar de tekst 
van de wet die betrekking heeft op de 
inflatiecorrectie, wil ik zeggen dat de 
jaarlijkse aanpassing van de belas-
tingvrije sommen en belastingschijven 
plaatsvindt op basis van de feitelijk 
geconstateerde prijsstijging in het 
recente verleden. 

Ik acht het niet verantwoord, voor 
de aanpassing van de tarieven in het 
kader van de inflatiecorrectie gebruik 
te maken van een raming van het 
prijsindexcijfer voor het volgend jaar 
of voor een toekomstige periode, 
omdat daarin een relatief grote 
wijziging kan optreden; die kan goed 
of slecht zijn, hetgeen men te voren 
nooit weet. Deze gedragslijn ten 
aanzien van de berekening van het 
inflatiecorrectiepercentage heeft voor 
1983 tot gevolg dat een inflatiepercen-
tage wordt geraamd dat inderdaad 
lager ligt dan de tabel-correctiefactor. 

Dat hangt natuurlijk samen met het 
dalende inflatietempo, hetgeen op 
zichzelf een gunstige zaak is. Dat is de 
consequentie. De heer Wöltgens zal 
ongetwijfeld dan ook beseffen dat 
zich het tegenovergestelde voordoet 
in een periode waarin de inflatie 
aantrekt. Dat is misschien morgen 
niet het geval, maar het kan gebeuren. 
Op de zeer lange termijn zijn beide 
grootheden waarschijnlijk ongeveer 
aan elkaar gelijk. 

Wat belangrijker is, ik neem toch 
niet aan dat de heer Wöltgens in 
vorige jaren - dat is heus geen 
eeuwen geleden - bij een stijgende 
inflatie dezelfde lijn van voorindexatie, 
dus in feite een hogere inflatiecorrec-
tie, heeft bepleit. 

De methodiek die de heer Wöltgens 
voorstelt, namelijk voor het percentage 
van de inflatiecorrectie de te verwach-

ten inflatie nemen, zal er overigens 
niet altijd toe leiden dat de percentages 
aan elkaar gelijk zijn. Gezien de 
huidige bepalingen zou de feitelijke 
inflatie toch meestal afwijken bij een 
aanpassing van die bepalingen, 
hetgeen ik niet voorsta. Ik ga nu even 
uit van de geraamde percentages; ex 
post ziet men dat waarschijnlijk. 

Die afwijking kan per definitie 
positief of negatief zijn, en zal in een 
volgend jaar moeten worden verwerkt. 
Dan schiet men er in feite niet zo veel 
mee op, en zal het percentage in een 
volgend jaar bij voorbeeld een zeker 
percentage hoger moeten liggen dan 
het voor dat jaar te verwachten 
inflatiepercentage. Daarmee schuift 
men de problemen voor zich uit; dat 
is nu juist datgene wat dit kabinet niet 
wi l . Ik acht het dan ook niet juist, deze 
weg te volgen. 

Mevrouw Groenman is van mening, 
ook in het kader van de tarieven 
etcetra, dat de voorgestelde wijziging 
van de belastingschijven en -tarieven 
slechts een optisch gunstig effect 
heeft, en wel waar het een inkomens-
achteruitgang van de hogere inko-
mensgroepen betreft. Wanneer ik 
haar goed heb begrepen, zou de 
maatregel zodanig zijn gekozen door 
ons dat precies op de referentiepunten 
de aangegeven effecten in de in-
komenspositie zichtbaar zijn, terwij l 
de inkomensgroepen die niet van 
schijf veranderen er een geringer 
inkomenseffect van ondervinden. 

De bijlage bij onze brief geeft voor 
zes referentiepunten de koopkrachtef-
fecten weer van de belastingverho-
ging. Wij hadden natuurlijk nog een 
hele waslijst kunnen geven, en 
wellicht ware dat achteraf bezien 
nuttig geweest. Deze effecten lopen 
op van nihil, voor het minimumloon, 
tot 1,5% voor viermaal modaal. 

Uiteraard zal op de punten waar de 
schijflengte op het tarief, al naargelang 
het voorbeeld, wordt aangepast het 
verloop van de inkomenseffecten iets 
minder geleidelijk zijn dan ons 
overzicht van zes punten suggereert. 
Dat is juist. Het is echter niet zo dat 
tussen de aangegeven referentiepun-
ten de effecten geringer zouden zijn. 

Zo heeft de inkorting van de lengte 
van de 17%-schijf voor alle boven het 
minimumloon gelegen inkomens een 
effect dat in procenten van het 
besteedbaar inkomen geleidelijk 
oploopt naarmate het inkomen hoger 
is. Het berust naar mijn mening dan 
ook op een misverstand dat deze 
inkorting denivellerend zou werken, 
zoals mevrouw Groenman veronder-
stelt. Het andere voorbeeld, de 
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Ruding 
verhoging van de schijfpercentages, 
geeft oplopende negatieve effecten 
vanaf reeds ongeveer anderhalf maal 
modaal. 

Mevrouw Groenman vroeg voorts 
naar de reden van de samenvoeging 
van de met 2 punten verhoogde 
67%-schijf en de 70%-schijf tot een 
nieuwe 69%-schijf. Deze samenvoe-
ging heeft geen andere achtergrond 
dan de wens om, ondanks forse 
ingrepen in het schijventarief, een zo 
evenwichtig maar ook eenvoudig 
mogelijke opbouw van onze tarief-
structuur te handhaven. 

Voor het punt van de eenvoudigheid 
is daarbij gelet op het verschil in 
hoogte tussen de opeenvolgende 
tariefspercentages, anders zou je veel 
kleine verschillen krijgen in de 
tarieven. Het was toch niet onze 
bedoeling om met 72 eenheden te 
gaan werken, hetgeen in theorie 
mogelijk zou zijn. 

Een ander punt was de band tussen 
belasting- en premie-effecten dat door 
de heer Wöltgens naar voren is 
gebracht. Ik bedoel dit niet in het 
kader van de collectieve lastendruk 
waarover wij zoeven hebben gespro-
ken maar voor een bepaalde individu-
ele inkomenstrekker. Hij heeft de 
aandacht gevestigd op het feit dat 
door de premiegrenzen het effect van 
premieheffing degressief verloopt 
boven die grenzen. Dat is juist en 
hierdoor zal denivellering optreden. Ik 
kan dat nog wel volgen maar dan 
worden wel belasting- en premiehef-
fing over één kam geschoren. 

Beide worden als gelijken bij elkaar 
opgeteld. Het probleem hierbij is dat 
in de verzekeringsproblematiek voor 
werknemers de verzekeringsgedachte 
nog steeds voorop staat, ook al is dit 
soms wat verwaterd. Dit betekent dat 
tegenover een aan een inkomen 
gebonden premielast ook een aan dat 
inkomen gerelateerd uitkeringsbedrag 
staat. Boven die premiegrens neemt 
weliswaar de premielast in procenten 
van het inkomen af, maar daar staat 
tegenover dat de uitkeringsbedragen 
omdat die absoluut gelimiteerd zijn, 
in procenten van datzelfde inkomen 
afnemen. 

In dit verband is er een duidelijke 
symmetrie tussen premiebetaling en 
mogelijke aanspraken. Dat aspect 
mag niet worden vergeten wanneer er 
wordt gesproken over het denivelle-
ringseffect van de premiegrenzen. 
Ook hier moet die band worden 
gelegd. 

Zojuist is al door de heer De Korte 
de aandacht gevestigd op het nu 

volgende punt en in eerdere instantie 
is dit zowel door hem als door de heer 
Gerritse gedaan. Zij hebben namelijk 
gevraagd naar de tijdelijkheid van de 
kabinetsvoorstellen in de brief en meer 
specifiek de zin op blz. 11 waarin staat 
dat: aan de vormgeving van genoemde 
voorstellen in de sfeer van de loon- en 
inkomstenbelasting vooralsnog een 
tijdelijk karakter wordt gegeven. 

Ik wil dit graag, gezien de belang-
stelling, nader toelichten. Het gaat in 
deze zin om de dekkingsmaatregelen 
van de voorstellen. Dat betekent dat 
de twee categorieën door ons voorge-
stelde belastingmaatregelen tijdelijk 
zijn. Dat wil zeggen, voorlopig gelden 
voor één jaar, namelijk 1983. Dan 
moeten wij gezamenlijk de situatie 
opnieuw bezien. Ik weet niet hoe die 
situatie er dan uitziet. 

Het is dan denkbaar - ik zeg niet 
meer dan dat - dat zij worden vervan-
gen door andersoortige dekkingsmaat-
regelen of dat zij als zodanig worden 
gecontinueerd maar dan wel in een 
andere omvang. De tijdelijkheid is ook 
om een andere, misschien meer 
technische, reden nodig. De twee 
voorgestelde maatregelen bevatten 
namelijk beide een element van 
overdekking. 

Wanneer bij een ongewijzigde 
voortzetting - als dat in de komende 
jaren het geval zal zijn - in latere jaren 
de benodigde opbrengsten groter 
zouden worden op jaarbasis dan nu 
voor 1983 het geval is - omdat de 
voor 1983 aangekondigde maatregelen 
pas per 1 april ingaan en derhalve 
slechts voor een deel van het jaar 
werkzaam zijn - en wanneer zij in die 
periode de door ons beoogde op-
brengst opleveren en er verandert 
verder niets dan komt er het daarop 
volgende jaar te veel binnen en dat is 
nu ook weer niet de bedoeling van de 
Regering. 

D 
Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft zojuist 
een aantal gewichtige aspecten van 
het fiscale systeem besproken. Ik doel 
dan op het tarief van de inkomstenbe-
lasting, de steilheid in de progressie 
daarvan, het doldraaien van het 
systeem en de noodzaak om de 
inflatiecorrectie te verwerken, zoals is 
afgesproken. Aan mij is de taak om op 
een aantal andere dingen in te gaan 
en vooral om wat langer stil te staan 
bij het probleem van de twee-verdie-
ners; voorstellen van de Regering die 
de ruime aandacht van de Kamer 
hebben getrokken. 

Voordat ik dat doe, zou ik nog een 
algemene opmerking willen maken 
over de belastingdruk in haar relatieve 
betekenis. Met name de heer Wöltgens 
heeft daarover gesproken. Ik zou hem 
het citaat willen voorhouden van 
iemand die van vele politieke partijen 
lid is geweest en derhalve - denk ik -
per definitie geen socialist kan zijn: 
'Men is met de op zich zelf volkomen 
rechtvaardige progressieve heffing 
door haar tot welhaast ad absurdum 
door te voeren veel te ver gegaan en 
brengt op die wijze de toekomstige 
volkswelvaart in gevaar. 

De te sterke progressie zal vermin-
derd moeten worden, niet uit medelij-
den met de 'arme rijken' maar omdat 
er anders van de noodzakelijke 
kapitaalvorming niets terecht komt, 
het bedrijf niet meer behoorlijk op 
gang zal kunnen komen, de werkioos-
heid veel te groot zal blijven en van 
werkelijke volkswelvaart voorshands 
geen sprake meer zal kunnen zijn.' 

Dat citaat kan men vinden in een 
pre-advies dat een beroemde minister 
van Financiën - toen oud-minister van 
Financiën - voor de Vereniging van 
Staathuishoudkunde in het begin van 
de jaren twintig heeft uitgebracht. 
Vergelijken wij de belastingdruk 
tussen toen en nu, dan zien wij de 
glimlachen op de gezichten van de 
geachte afgevaardigden verschijnen. 
Ik denk echter, mijnheer de Voorzitter, 
dat oud-minister Treub gelijk had 
voor de tijd waarin men toen leefde. 

De heer Wöltgens (PvdA): Maar het 
zal de Staatssecretaris ongetwijfeld 
niet zijn ontgaan dat in de geschiedenis 
sindsdien de belasting- en premiedruk 
behoorlijk is gestegen, evenals de 
welvaart. Deze is meer dan verviervou-
digd in dezelfde periode, hetgeen toch 
een relativering aanbrengt bij dergelij-
ke waarschuwingen die ieder jaar 
weer worden herhaald en nu weer 
door een andere liberaal. Het is een 
historische context. Herhaling van die 
waarschuwingen heeft niets te maken 
met de als bedreiging beschouwde 
gevolgen, namelijk dat de welvaart 
niet zou stijgen. Die welvaart is 
natuurlijk in die tijd wel gestegen! 

Staatssecretaris Koning: Ik weet dat 
de heer Wöltgens een zeer voortvarend 
man is, mijnheer de Voorzitter! Hij 
had zich echter deze interruptie 
kunnen besparen, want dat wilde ik 
juist opmerken. Het is namelijk het 
relatieve welvaartspeil met de 
relatieve belastingdruk die uitmaken 
of een belastingdruk aanvaardbaar is, 
ja dan nee. Wat zien wij echter nu? 
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Koning 

Wij zien de welvaart afnemen. Wij 
praten over de teruggang van de 
koopkracht van de mensen en in die 
context past ook een teruggang van 
de belastingdruk en niet wat de heer 
Wöltgens voorstelt, namelijk een 
versteiling. een verzwaring in totaliteit. 

Dat brengt mij op de opmerkingen 
van de heer De Korte. Ik moet zeggen: 
tot mijn verbazing wordt van liberale 
kring - well icht is de nood der ti jden 
zo hoog gekomen - ten aanzien van 
een alternatieve propositie een 
versteiling in de progressie in de 
loon- en inkomstenbelasting bepleit. 

De heer De Korte (VVD): Nu moet ik 
toch even interrumperen! Ik heb het 
daarnet even achter de haag van mijn 
tanden moeten laten. 

Ons alternatief was natuurlijk in de 
eerste plaats in twee stappen dat 
halve procent zetten. Daarover heb ik 
dus wel een uitspraak gehoord van 
het kabinet, maar daarmee zijn w i j 
nog niet klaar. In de tweede plaats is 
er het alternatief dat je inderdaad iets 
vindt in de belastingsfeer maar dan 
niet de heffing op de dubbele inko-
mens. Je moet het dan zo doen, dat 
het zo min mogelijk een verdere 
versteiling geeft. Daarbij is het dan 
bovendien erg plezierig te weten dat 
alles tijdelijk is, dat alles weer verder 
wordt ingelopen in de jaren daarna. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De voorstellen van de 
geachte afgevaardigde de heer De 
Korte betekenen een versteiling. Ik 
weet niet of een andere woordvoerder 
voor de VVD-fractie als fiscaal deskun-
dige dit voorstel zou hebben gedaan. 
Het kan zijn dat er naar andere 
alternatieven zou zijn gezocht. In de 
eerste plaats is al het oorspronkelijke 
voorstel van tariefgroep vijf van tafel 
verdwenen. 

Ik zou mij een aantal andere 
alternatieven hebben kunnen voorstel-
len, die ik evenwel als bewindsman 
op dit ogenblik vanwege uitvoerings-
technische mogelijkheden in het jaar 
1983 niet zou kunnen uitvoeren. 
Daarover kom ik zo nog te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Wöltgens 
heeft een aantal vragen en opmerkin-
gen gemaakt op de van hem bekende 
prikkelende wijze over de wetsontwer-
pen met betrekking tot de rente-aftrek, 
de hypotheekrente-aftrek en het 
wetsontwerp over de periodieke 
uitkeringen. Hij zei dat de Kamer zo 
haar best gedaan heeft en dat de 
Staatssecretaris weer een vertraging 
maakt ten behoeve van de rijken van 

dit land en niet verder gaat. De Kamer 
was bereid om te werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten opzichte 
van het wetsontwerp over de periodie-
ke uitkeringen en de lijfrenten heeft de 
Kamer inderdaad vol ijver gewerkt. 
Zodanig vol ijver dat er een zeer 
uitgebreide inbreng in het eindverslag 
van de verschillende politieke partijen 
is geweest. Dit is in een omvangri jk 
stuk neergelegd. Dat heeft nogal wat 
t i jd gevergd op het departement. Men 
was praktisch klaar. Ik wi l hieraan 
echter het volgende toevoegen. Mijn 
persoonlijke mening is steeds geweest, 
dat zo'n ingrijpende wijziging als 
onder het vorige kabinet in een 
wetsvoorstel was aangebracht, niet zo 
zeer bij nota van wijziging doch 
well icht in een nieuw wetsontwerp 
had moeten worden voorgesteld. Maar 
ik heb de situatie nu eenmaal zo 
aangetroffen. 

Op grond van afspraken tussen een 
vorige minister-president en de Raad 
van State is het wenselijk zo'n 
ingrijpende wijziging opnieuw ter 
advisering aan de Raad van State 
voor te leggen. Vanuit de Kamer is in 
het eindverslag gevraagd waarom dit 
wetsontwerp niet meer aan de Raad 
van State is voorgelegd. De tijdsklem 
zat erop, dat kon niet. 

Wij waren weliswaar op ti jd klaar 
om de behandeling in de Tweede 
Kamer te kunnen doen plaatsvinden. 
Ik zou er echter op wil len wijzen dat 
het bij zo'n ingrijpende structuurmaat-
regel ook gewenst is de Kamer aan de 
overzijde - en ik doe niet onder in 
eerbied voor de Kamer aan de 
overzijde van het Binnenhof die de 
heer Wöltgens ongetwijfeld voor die 
Kamer heeft - te raadplegen. Ik heb 
daarom gemeend de ingangsdatum te 
moeten verschuiven tot 1 januari 
1984. Daarmee was het argument de 
stukken niet aan de Raad van State 
voor te leggen van de baan. 

Mijnheer de Voorzitter! Met betrek-
king tot het wetsontwerp op de 
hypotheekrente is in de regeringsver-
klaring meegedeeld dat dit wets-
ontwerp moet worden ingetrokken 
gelet op de achterliggende gedachten. 
Verder is gezegd dat wi j de overige 
zaken zullen bekijken. Wij zijn daar nu 
meebezig. Dat houdt echter in dat er 
een nieuw wetsontwerp moet komen, 
een wetsontwerp dat de gehele 
procedure moet doormaken. Aan de 
standpuntbepaling is het kabinet nog 
niet kunnen toekomen omdat wi j op 
Financiën daarmee nog niet gereed 
zijn. Wij zullen met deze standpuntbe-
paling haast maken. 

De heren Schutte en Gerritse 
hebben nog een aantal opmerkingen 
gemaakt over de tijdelijkheid. 

De heer Schutte vraagt naar de 
tijdelijkheid in de vormgeving van de 
verhoging van het tarief van de loon-
en inkomstenbelasting. Dit is inder-
daad tijdelijk. De vormgeving is 
derhalve tijdelijk, omdat een volgend 
jaar tot een ander soort dekkingsmid-
del zou kunnen worden besloten. Dit 
moet echter worden bekeken in het 
licht van de dan geldende situatie. 
Ook de heer Gerritse heeft hierover 
een vraag gesteld. 

Hij heeft het verband gelegd met de 
in de brief aan het bestuur van de 
Stichting van de Arbeid geformuleerde 
randvoorwaarden van verenigbaar-
heid met de structurele ontwikkelingen 
die het kabinet voor ogen staan. Ik 
denk dat de geachte afgevaardigde de 
juiste conclusie heeft getrokken! De 
vormgeving is in belangrijke mate 
bepaald door de omstandigheden van 
het ogenblik. Zij is niet vastgesteld op 
grond van de overwegingen die de 
langere termijn betreffen. Het geheel 
is daarom tijdelijk. 

Zowel de geachte afgevaardigde de 
heer Wil lems als de geachte afgevaar-
digde mevrouw Beckers heeft ge-
vraagd naar maatregelen ter beperking 
van allerlei aftrekposten. Ik wi l in de 
eerste plaats zeggen dat het al dan 
niet beperkt zijn van de aftrekposten, 
posten die bepaalde uitgaven betref-
fen, het beeld van de koopkrachtont-
wikkeling niet beïnvloedt. Ik wi l 
hieraan toevoegen dat op een aantal 
aftrekposten, zoals die in de wetgeving 
zijn neergelegd, beperkingen van 
toepassing zijn. 

Ik denk bij voorbeeld aan de 
lijfrenteaftrek die een beperking kent. 
Er zijn meer beperkingen, zoals ten 
aanzien van de reiskosten. De geachte 
afgevaardigden kennen ze wellicht 
beter dan ik! Zoals de geachte 
afgevaardigden weten, zal de proble-
matiek met betrekking tot de aftrekpos-
ten aan de orde komen bij de discussies 
over de Contourennota die inmiddels 
bij deze Kamer ligt. De bewindslieden 
van Financiën zijn zeer benieuwd naar 
de opmerkingen van de leden van 
deze Kamer over de Contourennota. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wij krijgen 
toch nog eerst het regeringsstandpunt! 

Staatssecretaris Koning: Inderdaad 
zal eerst nog het regeringsstandpunt 
worden gegeven. Desondanks bevat 
de gehele Contourennota zoveel, dat 
men niet kan verwachten dat in het 
regeringsstandpunt de Contourennota 
wordt overgeschreven. Op zich zelf 
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Koning 
staat in dit stuk al zoveel wetenswaar-
digs en belangwekkends! De Kamer 
kan hiermee, evenals met het rege-
ringsstandpunt, aan de arbeid gaan. 
Ik kan toch wel op voorhand 
verklaren dat ik buitengewoon 
benieuwd ben naar de mening van de 
Kamer! 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Willems heeft gevraagd naar de 
progressie in de belastingen. Hij wees 
hierbij op personen die van meerdere 
inkomens leven. Het standpunt van 
het kabinet over de progressie, die 
niet in dezelfde mate doorwerkt ten 
aanzien van personen die leven van 
meerdere inkomens als ten aanzien 
van personen die van één inkomen 
leven, is bekend. Wij menen dat de 
grenzen zijn bereikt, evenals aan het 
gebruik van het lelijke woord 'meer-
dere'! 

Mevrouw Groenman heeft een 
suggestie gedaan met betrekking tot 
het stelsel van belastingvrije sommen, 
zoals wij dit nu kennen. Zij stelde 
voor, dit geheel of gedeeltelijk te 
vervangen door een stelsel van 'tax 
credits'. Dit zou betekenen dat van de 
verschuldigde belasting voor ieder 
een gelijk bedrag wordt afgetrokken. 
Zij geeft dit als overweging mee bij de 
nadere besluitvorming over maatrege-
len voor een evenwichtiger verdeling 
van de koopkracht in 1983 en latere 
jaren. 

Ik wil daarover opmerken dat het 
systeem dat de geachte afgevaardigde 
voorstaat, een stelsel dat geen 
belastingvrije sommen kent, niet zal 
passen in de huidige opzet van de 
inkomstenbelasting, waarbij naast 
bevoorrechte verkrijging de heffing 
naar draagkracht de grondslag vormt. 
Die heffing naar draagkracht kan pas 
plaatsvinden boven de belastingvrije 
som en niet vanaf iedere eerste 
gulden die belast wordt en die 
belastbaar is. 

Ik wil erop wijzen dat afschaffing 
van de belastingvrije sommen voor 
nagenoeg alle belastingplichtigen tot 
een stijging van de marginale belas-
tingdruk zal leiden zonder dat daar 
een verlaging van de marginale druk 
door invoering van tax credits 
tegenover staat. Het vervallen van de 
belastingvrije sommen zal immers 
veelal tot gevolg hebben dat men in 
een hogere tariefschijf terechtkomt. 
De invoering van tax credits verandert 
daaraan niets, omdat deze als het 
ware achteraf worden verrekend met 
de op basis van een tarief zonder 
belastingvrije sommen verschuldigde 
belasting. 

Samenvattend wil ik hiervan zeggen 
dat het op een truc lijkt. Het gevolg is 
een verscherping van de progressie. 
Om die reden voel ik er niets voor, de 
suggestie van de geachte afgevaardig-
de in overweging te nemen. 

De Minister heeft al gesproken over 
enkele andere punten die de geachte 
afgevaardigde mevrouw Groenman 
heeft aangeroerd. In antwoord op 
vragen van de heer Wöltgens heeft hij 
gesproken over de inflatiecorrectie. Ik 
wil daarbij nog de volgende kantteke-
ning maken. 

Als wij uitgaan van een inflatiecor-
rectie die op haar beurt uitgaat van 
een verwachte inflatie, dan 
moeten wij er rekening mee houden 
dat deze altijd te laag is. Zij moet 
hetzelfde zijn als in de Miljoenennota 
wordt verwacht. Er mogen geen 
effecten van anticipatie vanuitgaan. 
Dat houdt in dat een situatie kan 
ontstaan die ook in de Contourennota 
wordt beschreven als gevolg van het 
niet doorgaan van de inflatiecorrectie 
in de afgelopen jaren. 

Vervolgens mag niet het effect 
optreden dat de heer Drees in deze 
Kamer heeft omschreven namelijk dat 
onze belastingtarieven de neiging 
hebben om in te dikken tot één tarief 
en wel het hoogste. Om die redenen 
voel ik er niets voor. 

Mijn laatste en voor de meeste 
afgevaardigden wellicht belangrijkste 
punt betreft de kwestie van de 
belastingheffing van de tweeverdie-
ners. Verschillende geachte afgevaar-
digden hebben gesproken over het 
voornemen, de belastingvrije sommen 
van de gehuwde tweeverdieners naar 
elkaar toe te brengen. 

Ikwil in de eerste plaats benadrukken 
dat wij niet de bedoeling hebben 
gehad, de vraagstukken die in de nota 
Op Weg zijn neergelegd, even snel tot 
een oplossing te brengen. Dat is 
geenszins het geval. U, ik, wij allen 
weten dat het gaat om een buitenge-
woon gecompliceerde en ingewikkelde 
materie waarover nogal wat verschil-
len van inzicht bestaan. Dat is in de 
uitgebreide commissievergadering 
wel duidelijk geworden. 

Ik ben natuurlijk zeer voortvarend. 
Welke bewindsman is dat niet. Ik werk 
dus aan een nadere standpuntbepa-
ling. Gelet echter op de gecompliceerd-
heid van de materie wil ik mij niet 
binden aan een tijdstip. 

Ik zie trouwens het op dit ogenblik 
aan de orde zijnde voornemen als een 
soort katalysator en zeker niet als een 
blok aan het been bij de verdere 
discussies. 

Over het voornemen van de 
Regering zelf, heb ik nogal wat 
verschillende geluiden in deze Kamer 
gehoord. Ik meen toch te mogen 
vaststellen - ik doe dit met enige 
voorzichtigheid - dat de vorm van de 
voor te stellen maatregel minder aan 
kritiek heeft blootgestaan. Het gaat 
hier om een maatregel die mijns 
inziens een duidelijk gelijkberechti-
gingsaspect in zich heeft. Het lijkt mij 
dat dit aspect bij voorgaande discus-
sies over de nota Op Weg kennelijk zo 
vanzelfsprekend was dat er weinig 
aandacht aan behoefde te worden 
besteed. Toch spreken mevrouw 
Groenman en anderen over een 
ingrijpende structuurwijziging, die 
eigenlijk zou hebben moeten wachten 
op de nadere standpuntbepaling 
inzake de nota Op Weg. Mevrouw 
Groenman heeft een motie van deze 
strekking ingediend. 

Ook ik ben van mening dat het hier 
gaat om een belangrijke stap in een 
proces dat moet leiden tot een verbete-
ring van de horizontale tariefstructuur. 
Een structuur die goed behoort te zijn 
toegesneden op de huidige maatschap-
pelijke omstandigheden. Het gaat mij 
echter bepaald te ver om deze rege-
ringsvoorstellen en het belang van 
deze stap als een beletsel te zien voor 
het treffen van maatregelen met 
betrekking tot het jaar 1983. 

Ik wil er ook geen misverstand over 
laten bestaan dat de extra baten die 
voortvloeien uit het voorstel over de 
tweeverdieners, naar mijn mening 
niet kunnen worden gemist in het 
kader van de financiering van een 
bepaald plan waarop in dit geval 
gewezen is, namelijk de uitkering van 
de echte minima. 

Als de heer Wöltgens echter zegt 
dat hij dit te gek vind - hij heeft dit 
gezegd -, zou ik hem toch eens willen 
wijzen op andere voorbeelden die zich 
in het verleden in de Kamer hebben 
voorgedaan, waarvan ik zeker weet 
dat er één is - bij de andere zat ik ook 
aan deze kant van de tafel - waarover 
ikmetde heerWöltgens vangedachten 
heb gewisseld. Dit betreft de solidari-
teitsheffing. Ik zal maar niet zeggen 
wat ik toen gedaan heb. 

De heer Wöltgens (PvdA): De Minister 
was daartegen. 

Staatssecretaris Koning: De heer 
Wöltgens was hier in ieder geval 
voor. Nu zijn de rollen kennelijk 
omgekeerd. En de KNIL-heffing? 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik vond dit 
ook een ongelukkige toestand. 
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Koning 
Staatssecretaris Koning: Ik weet niet 
meer hoe de heer Wöltgens toen 
gestemd heeft. 

De heer Wöltgens: (PvdA) Dat er 
ongelukkige voorbeelden zijn te 
vinden, waarbij de Minister een 
enkele keer de kans heeft gekregen 
het ongelukkige hiervan zelfs in zijn 
stem aan te tonen, is nog geen reden 
dit beleid verder voort te zetten. 
Bovendien gebeurt hier iets geheel 
anders dan bij de solidariteitsheffing. 
Deze heffing was een verhoging van 
belastingtarieven voor degenen die 
ondereen bepaalde inkomensgroep 
vielen. 

Hier wordt een heel speciale groep 
belastingplichtigen eruit gelicht en 
gekoppeld aan een uitkering - waar 
wij allen achter staan - die op zich 
inderdaad moet plaatsvinden. Hier-
door ontstaat echter een situatie alsof 
deze groepen in feite in hun recht op 
een extra koopkrachtbijstand afhanke-
lijk zouden moeten zijn van de welwil-
lendheid van de specifieke groep 
waarbij de belasting wordt weggehaald. 
Die indruk moet worden vermeden. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Men kan dat verband 
leggen, maar men behoeft dat 
natuurlijk niet te doen. Uiteindelijk is 
het zo dat, als men in regeringsvoor-
stellen tot het besluit komt om een 
bepaalde uitgavenpost te doen en 
men kan die niet verrichten binnen 
het inkomensplaatje van de overheid, 
binnen het totale rijksbudget, een 
kabinet dan komt met belastingvoor-
stellen. 

Men kan dan zeggen dat dat 
belastingvoorstel nu typisch een 
dekkingsmiddel is voor die uitgave. 
Men kan dan verband leggen, maar 
men hoeft dat niet te doen. Ik vind het 
op zichzelf niet onaardig om het zo te 
doen. Het verband hoeft echter niet te 
worden gelegd, als men vindt dat het 
te gek is. Ik laat de Partij van de 
Arbeid gaarne in de waarde om te 
zeggen dat er geen verband bestaat, 
maar het geld was wel nodig. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb altijd begrepen 
dat baten die uit de Nota Op weg 
zouden voortvloeien, ten gunste 
zouden komen van het emancipatiebe-
leid. 

Staatssecretaris Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen dat al hetgeen in 
de Nota Op weg en in de Contouren-
nota staat, in totaliteit moet worden 
bekeken ter verbetering van onze 
belastingstructuur. In de Kamer aan 

de overzijde is bij de beschouwingen 
over het beleid van het nieuwe 
kabinet door de geachte afgevaardigde 
de heer Christiaanse zeer nadrukkelijk 
gevraagd om zowel de Contourennota 
als de Nota Op weg in één verband te 
zien. 

Ik ben van mening dat bij de 
verbeteringen in de tariefstructuur, 
die plaatsvinden om tot een betere 
verdeling van lasten te komen, een 
onderdeel van die verbetering van 
lasten is het tot stand brengen van 
een structuur die beter past bij de 
maatschappelijke opvattingen over de 
zelfstandigheid van vrouwen en over 
de zelfstandigheid van mannen, dat 
wil zeggen over de zelfstandigheid 
van iedere staatsburger. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Er wordt hier 
een breuk gemaakt met het huidige 
systeem. In feite wordt niet belast 
naar draagkracht, naar de hoogte van 
het inkomen, maar wordt het feit 
belast dat er twee banen zijn en dat 
die twee banen niet liggen bij de ene 
partner, maar dat die twee banen 
liggen bij de twee verschillende 
partners. Het werk wordt belast, niet 
de hoogte van het inkomen. 

Staatssecretaris Koning: Dat lijkt 
misschien in de ogen van mevrouw 
Beckers zo, maar dat is in het geheel 
niet het geval. Zij weet ook dat 
inkomens in een economische 
eenheid worden ingebracht en dat die 
economische eenheid van dat geza-
menlijk inkomen leeft. De draagkracht 
van die economische eenheid is 
bepalend voor het uitgavenniveau 
van die economische eenheid en ook 
bepalend voor de mogelijkheden om 
belastingen te heffen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Daar gaat 
het juist om. 

Staatssecretaris Koning: Inderdaad. 
Om die reden past deze maatregel in 
deze filosofie. Ik wijs de geachte 
afgevaardigde erop dat er nu voor het 
grootste gedeelte een aardig even-
wicht is ontstaan tussen de ongehuwd 
samenwonenden, die jonger zijn dan 
35 jaar en de gehuwden. 

Mevrouw Groenman (D'66): De 
Staatssecretaris doet nu alsof dat heel 
prachtig is, maar ik had nog iets 
anders willen vragen. Hij sprak over 
de draagkracht. Nu wil ik toch een 
voorbeeld geven. Stel twee mensen, 
gehuwd, verdienen allebei ontzettend 
veel, maar ook nog allebei ongeveer 
evenveel. 

In het nieuwe voorgestelde stelsel 
wordt dan het totaal aan belastingvrije 

sommen f 500 lager. Zij gaan er op 
achteruit. Dat bedrag dat resulteert uit 
de marginale druk op die f500. 

Staatssecretaris Koning: Zij gaan niet 
f500 meer belasting betalen, neen, ter 
zake van de belastingvrije som gaan 
zij er f 500 op achteruit. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
marginale tarief drukt op een van 
beiden, wat de belastingvrije som 
betreft. 

Staatssecretaris Koning: Als men 
beiden evenveel verdient, dan drukt 
het op beiden. 

Mevrouw Groenman (D'66): Zij 
verdienen heel veel, maar er gaat 
relatief weinig af. 

Nu geef ik een ander voorbeeld. 
Een hoog inkomen van f 120.000 
wordt voor f 110.000 ingebracht door 
de man en voor f 10.000 door de 
vrouw. Het verschil tussen de achter-
uitgang bij de man wat de belasting-
vrije som betreft en de vooruitgang bij 
de vrouw zal zwaarder aantikken. Het 
kan neerkomen op een hogere 
belastingbijdrage van ongeveer 
f3000. Desgewenst wil ik dit wel 
nader voor de Minister uitwerken. Het 
maakt wel degelijk verschil uit, of een 
hoog inkomen door beiden wordt 
ingebracht, naar evenredigheid, of dat 
de man het merendeel inbrengt en de 
vrouw maar een gering deel. 

Staatssecretaris Koning: Degene, die 
als alleenverdiener f 20.000 inbrengt, 
zal meer belasting betalen dan 
degenen, die een dergelijk bedrag 
beiden inbrengen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
wijs erop dat de Staatssecretaris toch 
wel inconsequent is. Hij praat over de 
draagkracht van een leefeenheid. Het 
maakt voor de belastingen wat uit, of 
in een leefeenheid alleen een ton 
wordt verdiend of met zijn tweeën. 
Afhankelijk van de verdeling van de 
inkomens, treden grote verschillen in 
belastingheffing op. 

Staatssecretaris Koning: In een 
leefeenheid waarbij één persoon f 100 
gulden verdient wordt veel meer 
belasting betaalt dan in een leefeen-
heid waarbij twee personen ieder 
f50.000 verdienen. In die leefeenheid 
is de arbeidsverdeling zodanig dat er 
besparingen optreden die op grond 
van de draagkracht gerechtvaardigd 
zijn. Als twee personen in een leefeen-
heid buitenshuis werken dan zijn de 
kosten om die economische eenheid 
te laten draaien aanzienlijk hoger. 
Door het verschil in belasting wordt 
dit zoveel mogelijk benaderd. 
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Koning 

De draagkracht is altijd buitenge-
woonli jk moeilijk te bepalen. Ons 
tarief van de inkomstenbelasting is 
niet alleen gebaseerd op het draag-
krachtbeginsel. Aan het draagkracht-
beginsel ligt namelijk de leer van het 
evenredig genotsoffer ten grondslag. 
Dat maakt alleen maar een matige 
progressie in de loon- en inkomsten-
belasting mogelijk. Onze tarieven zijn 
zo hoog dat met het beginsel van de 
bevoorrechte verkrijging rekening 
moet worden gehouden. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over de niet-gehuwde partners. In de 
brief van 9 december hebben wi j al 
duidelijk gemaakt dat wi j thans geen 
voorstellen doen om de positie van de 
niet-gehuwde partners te wijzigen. 
Uiteraard wordt onderkend dat niet 
wordt voorzien in een overeenkomsti-
ge behandeling van ongehuwd 
samenwonende twee-verdieners voor 
zover zij thans in tariefgroep drie zijn 
ondergebracht en van hen die in 
tariefgroep twee worden ingedeeld als 
gehuwde tweeverdieners. Zo'n 
overeenkomstige behandeling is 
namelijk niet met ingang van 1 april te 
verwezenlijken omdat dit een ruimere 
voorbereidingstijd eist. 

Vanuit de optiek, dat alle ongehuwde 
tweeverdieners behoren te worden 
ingedeeld in tariefgroep 2, ligt het 
accent van de problematiek op de 
praktische afbakening van samenle-
vings- en samenwoningsverbanden, 
dus op de vraag wanneer kan worden 
gesproken van een economische 
eenheid. Die indeling is niet meteen 
een alternatief voor de voorstellen van 
de Regering welke gelden in het geval 
van gehuwde tweeverdieners. 

Hierbij moet ook worden bekeken 
wie tot die economische eenheid 
behoren, bijvoorbeeld een overblijven-
de ouder bij de kinderen, samenleven-
de broers en zusters of studenten. Dit 
moet geschieden vanuit de gedachte 
dat tariefgroep 3 bestemd blijft voor 
de alleenstaande ongehuwde belas-
tingplichtige. 

De heer Schutte (GPV): Ik vind het 
een uitstekende argumentatie. Vorige 
week hadden wi j hier een discussie 
met een andere liberale bewindsman 
over vergelijkbare zaken, maar een 
heel ander onderwerp. De argumenta-
tie ging toen kennelijk niet op. 

Staatssecretaris Koning: Bewindslie-
den hebben zoveel te doen, dat zij 
geen tijd hebben om steeds in de 
Kamer aanwezig te zijn wanneer 
andere bewindslieden het woord 
voeren ter verdediging van de 

voorstellen die zij de volksvertegen-
woordiging hebben gedaan. Het lukt 
mij ook niet om steeds naar de kabel 
te luisteren die de Kamer bij de 
bevolking, op mijn kamer in het 
ministerie en thuis brengt. Er moet 
helaas nog wel eens worden gewerkt! 

Mijnheer de Voorzitter! Vanuit de 
gedachte dat tariefgroep 3 bestemd 
blijft voor de ongehuwde belasting-
plichtige die alleen staat, dat wi l 
zeggen een eigen huishouding voert 
zonder dat andere personen met een 
eigen inkomen daarvan deel uitmaken, 
ligt het accent van de problematiek op 
de praktische afbakening van de 
gevallen waarin sprake is van het 
voeren van een eigen huishouding. In 
de discussie over de nota 'Op weg' is 
al naar voren gekomen, dat zich 
hierbij moeili jkheden van niet te 
verwaarlozen omvang kunnen 
voordoen. Daarom is een grote 
voorbereiding vereist. Ook de heer 
Schutte heeft daarop gewezen. Het 
lijkt mij dat dit punt aan de orde moet 
komen in de nota 'Op weg' . Wij zullen 
dat ook zeker niet vergeten. 

Het lijkt mij wenselijk, in dit verband 
nog eens het kernpunt van de nadere 
standpuntbepaling te formuleren. Dat 
wordt namelijk gevormd door de 
vraag of en zo ja op welke wijze in een 
systeem van individuele belastinghef-
f ing kan worden voorkomen, dat zich 
grote verschillen voordoen in belas-
tingdruk tussen de alleenverdiener en 
de tweeverdieners met een even 
groot gezamenlijk inkomen, waarbij 
die verschillen voortspruiten uit de 
verticale tariefsstructuur met de 
sterke progressie die wi j kennen. 

De in het voornemen liggende 
maatregel inzake de tariefgroepinde-
ling van de gehuwde tweeverdieners 
is daarop niet gericht en kan daarop 
thans ook niet worden gericht. Ik 
meen dan ook dat opmerkingen over 
het buiten schot laten van de hoge 
inkomens, zoals mevrouw Brouwer en 
mevrouw Beckers maakten en over 
het straffen van de gehuwde vrouw, 
waarop mevrouw Brouwer heeft 
gewezen, niet juist zijn. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mag ik dan een reactie van de Minister 
op een concreet voorbeeld? Het zal 
tamelijk veel voorkomen dat de man 
f40.000 a f45.000 verdient en de 
vrouw f 10.000, dus iets meer dan de 
voet van ruim f7000. Zij zullen er hard 
op achteruit gaan. Dat is wel degelijk 
een straf voor dergelijke vrouwen, die 
een kleine baan en een tamelijk 
labiele positie op de arbeidsmarkt 
hebben. Dat werkt wel degelijk 
ontmoedigend. 

Staatssecretaris Koning: Dat begrijp ik 
niet. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Waarom niet? 

Staatssecretaris Koning: Om de 
doodeenvoudige reden dat de vrouw 
in dat geval in ieder geval minder 
belasting betaalt en de man meer 
belasting moet betalen. 

Ik zie niet in, hoe dat een straf voor 
de vrouw is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De 
Staatssecretaris kan dan waarschijnlijk 
beter rekenen dan ik. Zou hij kunnen 
aangeven, wat in het geval waarin de 
man f45.000 verdient en de vrouw 
f9000 è f 10.000, het verschil is tussen 
de huidige situatie en die na invoering 
van de maatregelen? 

Staatssecretaris Koning: Ik ben geen 
econoom, ik ben alleen met een 
juridisch vermogen begift igd. Cijfers 
kan ik nooit meteen ophoesten. Ik zal 
de door mevrouw Beckers gevraagde 
gegevens op papier verstrekken. Mijn 
hersens zijn niet ingesteld op het op 
dit ogenblik maken van dergelijke 
hoofdrekensommetjes. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik heb 
zoeven ook geprobeerd om uit te 
leggen dat hoe groter het verschil is 
tussen wat de man verdient en wat de 
vrouw verdient - vrouwen maken 
vaak deel uit van de lage-inkomens-
groep van tussen f 7000 en f 10.000 
- des te zwaarder ze samen gestraft 
worden. Dat leidt ertoe dat de man 
met dat relatief hoge inkomen zijn 
vrouw aanraadt om wat minder te 
gaan werken omdat hij anders een 
hoger belastingtarief moet betalen 
doordat zijn belastingvrije voet 
afneemt. 

Staatssecretaris Koning: Dat is een 
totaal verkeerde benadering. Immers, 
als je die twee inkomens optelt en 
alleen dat gezamenlijke inkomen 
belast, dan rolt er een veel zwaardere 
belastingheffing uit de bus. Het gaat 
er bij de heffing van belasting voor 
tweeverdieners om dat rekening 
wordt gehouden met de extra kosten 
die de economische eenheid moet 
maken omdat niet een van de leden 
van die eenheid thuis kan zijn om de 
aldaar nodige werkzaamheden te 
verrichten. Er is geen sprake van een 
straf. Het is wel juist dat er sprake kan 
zijn van een zekere achteruitgang 
vergeleken met de huidige situatie, 
maar dat is geen straf. Dat past 
immers in de filosofie van de draag-
kracht. 
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Koning 

De Voorzitter: Ik heb de indruk dat nu 
argumenten herhaald worden. Er 
komt ook nog een tweede termijn. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dan zou ik de Staatssecretaris nog 
graag vragen, ook de huidige sociaal-
economische situatie, de situatie op 
de arbeidsmarkt en de wijze waarop 
vrouwen aangemoedigd worden om 
te gaan werken, in het geheel te 
verdisconteren. 

Staatssecretaris Koning: Dit voorstel 
houdt, zoals ik al gezegd heb, geen 
ontmoediging voor de vrouw om te 
gaan werken in. In zo'n geval krijgt zij 
zelfs een veel hogere belastingvrije 
voet dan ervoor. Ik vind het overigens 
zo weinig emancipatoir als de dames 
denken dat vrouwen zich van het 
zoeken naar werk laten weerhouden 
omdat hun man dan meer belasting 
zou moeten betalen. Ik herhaal dat het 
erom gaat, dat de situatie wordt 
bekeken vergeleken met die van de 
alleenverdieners in een economische 
eenheid. Ik kan er tot mijn spijt verder 
niets aan toevoegen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mag ik de 
Staatssecretaris aanraden om de 
discussie, die met name in emancipa-
torische kringen over dit soort zaken 
is gevoerd, in verband met de tweede 
termijn toch nog eens door te nemen? 
Dan is dit soort discussie overbodig, 
denk ik. 

Staatssecretaris Koning: Ik heb al die 
dingen doorgenomen, maar ik sta op 
mijn standpunt en ik heb dat zo goed 
mogelijk verdedigd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer De 
Korte heeft gezegd dat de maatregel 
een stap op weg naar de gelijke 
fiscale behandeling van man en 
werkende vrouw lijkt, maar het niet is 
omdat aftrekposten en de behandeling 
van vermogensbestanddelen er 
geheel buiten blijven, alsook omdat er 
geen voet-overheveling plaatsvindt. 
Om met dat laatste te beginnen, er is 
denk ik sprake van een misverstand. 

De indeling in tariefgroep 2 van 
gehuwde tweeverdieners is bedoeld 
voor situaties waarin zowel de ene als 
de andere echtgenoot, dus ook 
degene die het minst van de twee 
verdient, een inkomen heeft dat hoger 
is dan de belastingvrije som van 
tariefgroep 2. Daardoor kan er geen 
behoefte zijn aan voet-overheveling. 
Als het laagste inkomen van de twee 
lager is dan die belastingvrije som, 
blijft namelijk de huidige indeling in 
de tariefgroepen 1 en 4 in stand, 
evenals de mogelijkheid van 'rolwisse-
l ing'. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Volgens 
mij ontbreekt er nog één ding, 
namelijk de mogeli jkheid tot integrale 
rolwisseling, wanneer de man meer 
verdient dan de voor hem geldende 
belastingvrije voet en de vrouw zich 
beneden de voor tweeverdieners 
geldende voet bevindt. Dan kan het 
wel. Verdient echter de vrouw vri j 
veel meer en verdient de man een 
bedrag van f6000, is in dat geval ook 
integrale rolwisseling mogelijk, 
waarbij de man de voor de vrouw 
geldende belastingvrije voet krijgt en 
omgekeerd? Het probleem is er nu 
ook al, maar volgens mij is dat nog 
niet opgelost in het systeem, zoals dat 
nu aan ons is voorgelegd. 

Staatssecretaris Koning: De opzet is 
om op dit ogenblik, mede gelet op het 
vooruit lopen van de Nota 'op weg' , 
het huidige systeem te handhaven, 
dus ook ten opzichte van de tegen-
woordige mogelijkheden inzake de 
rolwisseling. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Er 
is dus geen rolverwisseling. 

Staatssecretaris Koning: Jawel. 

De Voorzitter: Ik heb de indruk, dat er 
op den duur hierover misschien nog 
een wetsontwerp komt. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ik moet 
nog iets duidelijk maken. Het huidige 
systeem bevat geen rolverwisseling. 
Het komt slechts neer op een verwis-
seling van de belastingvrije voet. Dat 
betekent, dat de vrouw inderdaad de 
belastingvrije voet van de gehuwde 
man kan krijgen. In de omgekeerde 
situatie kan de man niet de belasting-
vrije voet van de getrouwde vrouw 
krijgen, wanneer er een iets andere 
verdeling is in belastingvrije voeten. 

Als de Staatssecretaris verder denkt 
over dit voorstel, zal het plezierig zijn, 
wanneer hij dan ook denkt aan de 
mogelijkheid van integrale rolwisse-
l ing. De Staatssecretaris heeft het ook 
duidelijk aangegeven. Als beide 
partners buitenshuis werken, brengt 
dit extra kosten met zich. Ik geef de 
Staatssecretaris in overweging, in dit 
verband ook terdege te denken aan de 
aftrekposten, bij voorbeeld voor 
kinderopvang, die op dit moment wel 
gelden voor ongehuwden die buitens-
huis werken. 

Staatssecretaris Koning: Dank u zeer. 
U weet, dat ik altijd nadenk. De 
opmerkingen, zeker die van mevrouw 
Ter Veld, betrek ik graag bij de nadere 
overwegingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
problematiek zal mogelijk in het kader 

van de nadere standpuntbepaling 
over de nota 'Op Weg' ook onder 
ogen worden gezien. 

De heer De Korte en mevrouw 
Groenman hebben gewezen op de 
uitvoeringsaspecten met betrekking 
tot de tweeverdieners. Ik denk dat wi j 
de gevolgen voor het uitvoerende 
vlak vooral moeten zien betreffende 
de controle op de juistheid van de 
tariefgroepindeling na afloop van het 
jaar, aan de hand van de loonbelas-
tingkaarten. Het is een omvangrijk en 
noodzakelijk werk om te bewerkstelli-
gen, dat met een verplichte aanslag 
inkomstenbelasting wordt gecorri-
geerd wat eventueel bij de inhouding 
van loonbelasting verkeerd is gegaan 
met de tariefgroepindeling. 

Gezien hetgeen ik tijdens interrupties 
heb gezegd over de maatschappelijke 
uitwerking, waaraan mevrouw 
Groenman uitvoerig aandacht heeft 
besteed, meen ik dat ik daarop nu niet 
meer behoef in te gaan. 

Ons voorstel heeft niet de pretentie, 
dat vrouwen voortaan aantrekkelijke, 
hooggeschoolde en betere banen 
zullen krijgen. Het voorstel staat ook 
niet haaks op het streven naar 
deeltijdarbeid. Allereerst is bij een 
gelijk inkomen de gezamenlijke 
belasting voor in deeltijd werkende 
partners minder, soms aanzienlijk 
minder, dan de belasting die een 
alleenverdiener verschuldigd is. Het is 
mogelijk, dat ons voorstel leidt tot 
geringe belastingverzwaringen, maar 
er zullen ook lastenverlichtingen voor 
in deeltijd werkende gehuwde 
partners uit kunnen voortvloeien. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.44 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. zeven brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, met de medede-
ling, dat zij zich in haar vergadering 
van 14 december 1982 heeft verenigd 
met de haar door de Tweede Kamer 
toegezonden voorstellen van (rijks-) 
wet, gedrukt onder de nummers 
16811, 16902 (R 1168), 17104 (R 
1191), 17392 (R 1205), 17460 (R 1208), 
17464 (R 1210) en 17463 (R 1209). 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 
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2. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Financiën 

ten geleide van een overzicht van 
specifieke uitkeringen (17600, nr. 5); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken ten geleide van een 
AER-advies aardgasbeleid (15802, nr. 
54). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. een brief van de N.A.A. ten geleide 
van aanbevelingen. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van de Directeur-Generaal voor 

Openbare Orde en Veiligheid ten 
geleide van het verslag van de 
conferentie driehoeksoverleg; 

een, van Thauwahing-actie bijstand 
Suriname Nu over de toestand in 
Suriname; 

een, van het Konsumenten Kontakt 
over het sociaal-economisch beleid; 

een, van de Emancipatieraad over 
de koopkrachtontwikkeling; 

een, van het CNV over Suriname; 
een, van de Dienstenbond CNV over 

de Tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector; 

een, van het CNV over het arbeids-
voorwaardenbeleid voor 1983; 

een, van het FNV over Suriname; 
een, van de Burgerband Breda over 

de onthull ing van het beeld 'Mensen-
rechten'; 

een, van het VNG over de gemeenten 
en woonlasten; 

een, van de RCO over de koopkracht-
ontwikkeling in 1983; 

een, van de Stichting Volk voor 
Vrede ten geleide van een brochure; 

een, van de Koningin Wilhelmina 
Stichting over W.S.W.'ers; 

een, van de Nederlandse Vrouwen-
beweging over belastingvoorstellen; 

een, van ASVZ over de eigen 
bijdrage AWBZ; 

een, van Celasta Lelystad over 
bezuinigingen in de sociale zekerheid; 

een, van Surinaamse verenigingen 
in Groningen over Suriname; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gasselte over de plaatsing van 
kernwapens; 

een, van 'Ons Belang' over Surina-
me; 

een, van Th. Boer over 'rechtsver-
krachting'; 

een, van G. Zaalberg-Koopen over 
afschaffing van de inkomstenbelas-
t ing; 

een, van G. M. Duin over opvoe-
dingsschade; 

een, van het provinciaal bestuur 
van Limburg over wijziging regeling 
Provinciefonds; 

een, van het gemeentebestuur van 
Avereest over röntgenologisch 
bevolkingsonderzoek. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopij 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zieblz. 1177) 

Inkomensbeeld 

Uitgangspunt: 

a. er is rekening gehouden met de beleidsbijstellingen van de Regering; 

b. de effecten van het vervallen van de solidariteitsheffing zijn verdisconteerd; 

c. in alle gevallen is uitgegaan van continuering van de kort ing en aftopping van de 
vakantietoeslag. 

Het verschil in beide basisprojecties bestaat dan ook uit de veronderstelling dat in 
projectie 2 de prijscompensatie voor het hele jaar 1983 ingezet wordt voor werkgelegenheid. 

Bijgestelde regeringsvoorstellen PvdA voorstellen 

(projectie 1) (projectie 2) + 98% 
uitschuif 

KB + 5% bep. in f l . 
corr. 50% 

Beeld 

projectie 1 projectie 2 

Minimum 
Minimum + 
Modaal 
2 x modaal 
3 x modaal 
4 x modaal 

3.3 
2.35 
3.4 
3.2 
2,0 
1,6 

3,0 
3,5 
4,3 a 
5,0 a 
3,3 a 
2,9 

0,5 

4,8 
5,5 
3,8 

0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
0,25 
0,2 

0,18 
0,18 
0,36 
0,45 
1,6 
2,0 

2,28 
1.95 
3,4 
3,35 
3,35 
3,4 

1.98 
3.1 
4.5 
5,4 
4.9 
4.7 

Noten 2A en 2B (zie blz. 1249) 

A. De vragen van het lid Willems 
luiden: 

1 
Is het waar, dat het voornemen 

bestaat bij de kerncentrale te Dode-
waardede bovenste voedings-waterin-
laat van het reactorvat te vervangen? 

Is het waar, dat dit gebeurt wegens 
haarscheurtjes in het inlaatstuk tussen 
koelwaterleiding en reactorvat? 

Zo ja, wanneer zijn deze haarscheur-
tjes vastgesteld; zo neen, wat is dan 
de reden voor de vervanging? 

Is het waar, dat deze vervanging 
dient te geschieden terwijl de splijt-
stofelementen nog gedeeltelijk in het 
reactorvat aanwezig zijn wegens 
gebrek aan ruimte in het daarvoor 
bedoelde opslagbassin? 

Zo ja, achten de bewindslieden dit 
in overeenstemming met de vergun-
ningsvoorwaarde voor Dodewaard 
die bepaalt, dat in het opslagbassin 
ruimte moet zijn voor de opslag van 
splijtstofelementen uit het reactorvat? 

6 
Welke maatregelen worden geno-

men om de veiligheid en gezondheid 
van werknemers en omwonenden bij 
de vervangingsoperatie te waarbor-
gen? 

Is het waar, dat vervanging van de 
bovenste waterinlaat zeker 30 min. 
gulden kost? 

8 
Delen de bewindslieden de mening 

dat dit weggegooid geld zou zijn, 
indien na uitkomen van het rapport 
van de commissie-Beek zou worden 
geconcludeerd tot sluiting van 
Dodewaard? 

Zijn de bewindslieden bereid, 
Dodewaard stil te leggen en de 
beslissing over de vervanging van de 
bovenste voeding-waterinlaat op te 
schorten tot een besluit over het al 
dan niet doorfunctioneren van 
Dodewaard is genomen? 

B. De vragen van de leden Zijlstra en 
Veldhoen luiden: 

Kunnen de bewindslieden aangeven 
waarom een koelwaterinlaat op het 

reactorvat van de kerncentrale 
Dodewaard vervangen moet worden? 
Zijn in het verleden om dezelfde of 
soortgelijke redenen aansluitstukken 
vervangen? Wordt nu een aansluitstuk 
vervangen dat in het verleden al eens 
gerepareerd is, of gaat het om een 
nog niet vervangen aansluitstuk? 

In hoeverre vindt de vervanging en 
de installatie plaats metafstandsbedie-
ning? 

Hoe toegankelijk voor werknemers 
is de plaats waar de vervanging wordt 
verricht? Hoeveel bedraagt ter plekke 
de stralingsdosis? Hoeveel werkne-
mers zijn nodig voor de reparatie en 
hoe lang kan elke werknemer zijn of 
haar taak verrichten, gegeven de 
stralingsnormen? 

Bij welke organisatie of onderne-
ming worden de reparateurs gecon-
tracteerd? Welke zijn de kosten van de 
vervanging van de onderdelen en wat 
zijn de loonkosten van de reparateurs? 
Hoe lang zal de kerncentrale still iggen 
en wat zijn daarvan de kosten? 

Kan verwacht worden, dat nog 
meer aansluitstukken vervangen 
moeten worden? 
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