
31ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 139 leden, te 
weten: 

Aarts, Van Agt, Alders, Andela-Baur, 
Van Baars, Beckers-de Bruijn, Ter 
Beek, De Beer, Beinema, Van den 
Bergh, J.D. Blaauw, 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, M.P.A. 
van Dam, Dees, Van Dijk, Dijkman, 
Dijkstal, Van Dis, Van der Doef, 
Dolman, Engwirda, Van Erp, Van 
Es, Eshuis, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Franssen, 
Frinking, Gardeniers-Berendsen, 
Gerritse, De Grave, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Van Heems-
kerck Pillis-Duvekot, Van der Heijden, 
Hennekam, Herfkens, Hermans, 
Hermes, Hermsen, Hummel, Van 
lersel, Jabaaij, Jacobse, Janmaat, 
Jorritsma-Lebbink, Kamp, Keja, Van 
Kemenade, Knol, Van der Kooij, 
Konings, De Korte, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, De Kwaadste-
niet, Lambers-Hacquebard, Lankhorst, 
Lansink, Lauxtermann, Leerling, Van 
der Linden, Linschoten, Van der 
Louw, Lucassen-Stauttener, Mateman, 
Van der Mei, Meijer, Metz, Mik, Moor, 
Müller-van Ast, Niessen, Nijhuis, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nypels, 
Van Ooijen, Oomen-Ruijten, Den 
Ouden-Dekkers, Patijn, De Pree, 
Rempt-Halmmans de Jongh, Van Rey, 
Rienks, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schartman, Scholten, 
Schreuders, Schutte, Van der Spek, 
Spieker, Stemerdink, Stoffelen, 
Tazelaar, Van Thijn, Toussaint, 
Tripels, Ubels-Veen, Den Uyl, Ter 
Veld, Veldhoen, Te Veldhuis, Van der 
Vlies, Van Vli jmen, Voorhoeve, B. de 
Vries, K.G. de Vries, Waalkens, De 
Waart, Wagenaar, Wallage, Weijers, 
Weisglas, Wessel-Tuinstra, Wiebenga, 
Willems, Wolters, Wöltgens, Worrell 
en Zijlstra, 

en de heren Van den Broek, Minister 
van Buitenlandse Zaken, Ruding, 

Minister van Financiën, De Koning, 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Van Amelsvoort, 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koning, Staatssecretaris van 
Financiën. 

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

Terpstra, wegens ziekte de hele week; 

Kombrink, wegensziekte, ook morgen; 

Poppe en Haas-Berger, wegens ziekte; 

Joekes, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

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

De Voorzitter: Ik stel voor, de Nota 
Herziening Wet Uitkeringen Wegen 
(17 383, nrs. 1 en 2) - behandeld in 
een uitgebreide commissievergade-
ring op 29 november 1982 - voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, de Minister 
van Buitenlandse Zaken na de 
stemmingen de gelegenheid te geven 
tot het afleggen van een verklaring 
naar aanleiding van de recente 
gebeurtenissen in Suriname. 

Ik stel voor, bij de eventuele gedach-
tenwisseling hierover spreektijden te 
bepalen van 10 minuten voor de 
grootste drie fracties en 5 minuten 
voor de overige fracties. 

Ik stel voor, aan de orde te stellen en 
in te voegen in de agenda van deze 
week: 

de brief over de eigen bijdrage 
geneesmiddelen (17600-XVII, nr. 27), 
met spreektijden van 10 minuten voor 
de grootste drie fracties en 5 minuten 
voor de overige fracties; 

de brieften geleide van de notitie 
over de koopkrachtontwikkeling in 
1983 (17 666, nr. 4), als eerste punt bij 
agendapunt 7. 

Ik stel voor, het begrotingsonderdeel 
NAVO en de begroting van Defensie 
van de agenda van volgende week af 
te voeren. 

Ik stel voor, de inhoudingswet 
onderwijs (17 678) pas volgende week 
te behandelen. 

Ik stel voor, de vorige week donderdag 
voor deze week vastgestelde spreek-
tijden in te trekken. Dit betekent dat 
agendapunt 7 deze week niet zal 
worden afgerond. Ik neem aan, dat 
wij kunnen komen tot en met het 
antwoord van de Regering in eerste 
termijn. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van Dijk, die het heeft 
gevraagd. 

De heer Van Dijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij afwezigheid van de 
voorzitter van de vaste Commissie 
voor Financiën deel ik u mede, dat er 
een drietal kleine fiscale wetsontwer-
pen is waarvan de schriftelijke 
behandeling waarschijnlijk deze week 
zal worden voltooid. Deze wetsontwer-
pen vereisen dringend behandeling 
voor het kerstreces. Zou u bij de 
planning van de werkzaamheden voor 
de volgende week de mogelijkheid 
wil len inbouwen, dat die drie wetsont-
werpen nog worden behandeld? 

De Voorzitter: Ik begrijp dat de 
commissie hierover nog van gedach-
ten zal wisselen. Aanvankelijk ben ik 
betrekkelijk negatief gestemd over het 
verzoek. Ik heb ongeveer 14 dagen 
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Voorzitter 

geleden zelf voorgesteld, de wetsont-
werpen op de agenda te zetten. De 
Kamer heeft toen besloten, op 
verzoek van de commissie, die punten 
af te voeren. Dan komen er andere 
punten op de agenda. Men komt dan 
achteraan en dan komt men in grote 
t i jdnood. Mocht de Kamer aanstaande 
donderdag of volgende week dinsdag 
alsnog besluiten, die punten aan de 
agenda toe te voegen, dan zal ik 
wederom genoodzaakt zijn, een zeer 
stringente spreektijdbeperking voor te 
stellen. Ik kondig dit nu reeds aan. 

De heer Van Dijk (CDA): Wij zullen 
deze zaak vanmiddag in de commis-
sievergadering andermaal aan de 
orde stellen. 

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

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hedenmorgen is de 
fractiekamer van het CDA bezet door 
een aantal jongelieden waardoor het 
niet mogelijk was, met de fractiever-
gadering een aanvang te maken. De 
bezetters zijn door de politie verwijderd 
en tegen hen is, voor zover bekend, 
procesverbaal opgemaakt. 

Een punt dat de aandacht van de 
Kamer verdient, is de vraag hoe deze 
groep toegang tot de Tweede Kamer 
heeft kunnen krijgen. Volgens de 
reglementen en voorschriften hebben 
bezoekers immers een gastheer nodig 
om het kamergebouw binnen te 
kunnen komen. De fractie van het 
CDA vraagt u om hiernaar een 
onderzoek te wil len instellen. 

De Voorzitter: Het spreekt vanzelf dat 
deze betreurenswaardige affaire 
onmiddell i jk in onderzoek is genomen. 
Het Presidium zal zo spoedig mogelijk 
zijn conclusies trekken. 

Ik geef het woord aan de heer Van 
den Bergh, die het heeft gevraagd. 

De heer Van den Bergh (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Mag ik u 
vragen of volgende week het wets-
ontwerp over de oprichting van de 
Stichting Clingendael alsnog op de 
agenda kan worden opgevoerd, 
well icht met spreektijdbeperking, 
omdat de stichting per 1 januari moet 
gaan functioneren en het wetsontwerp 
dus moet zijn goedgekeurd? 

De Voorzitter: Dat onderwerp en nog 
een ander wetsontwerp staan reeds 
op de agenda van deze week. Ik 
voorzie dat het in ieder geval niet 
meer aan de orde komt en dus 
doorschuift. Wat ik tegen de heer Van 

Dijk heb gezegd over de overvolle 
agenda, naar reeds nu is te voorzien, 
van volgende week, geldt ook voor dit 
onderwerp. Ik zal dus well icht toch 
weer gedwongen zijn, donderdag 
aanstaande spreektijdbeperking voor 
wetsontwerpen, iets wat ik zeer contre 
coeur doe, voor te stellen. 

De heer J. D. Blaauw (VVD): Is al 
enige indicatie te geven wanneer het 
onderdeel NAVO van de begroting 
van Defensie zal worden behandeld 
en, zo neen, kan dan rekening worden 
gehouden met internationale vergade-
ringen? 

De Voorzitter: Het laatste heb ik nog 
niet gedaan. Wanneer internationale 
vergaderingen en de afwezigheid van 
bewindslieden geen beletsel vormen, 
zal dat onderwerp in de eerste week 
van maart aan de orde komen, omdat 
in de weken daaraan voorafgaande 
behandeling van andere begrotings-
ontwerpen is voorzien. 

De heer Hermsen (CDA): U hebt 
well icht enige ruimte. De vaste 
Commissie voor Sociale Zaken acht 
het niet onwaarschijnlijk dat de 
behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken enige weken naar 
achteren kan worden geschoven. 

De Voorzitter: Ik wi l dat graag zo 
spoedig mogelijk weten, opdat ik 
daarmee in het ti jdschema dat ik op 
woensdag pleeg te verspreiden 
rekening kan houden. 

De heer Hermsen (CDA): Er zal 
onzerzijds voor worden gezorgd dat 
aan de voorzitter van de vaste 
kamercommissie wordt gevraagd dit 
punt aan de agenda voor de procedu-
revergadering van vanavond toe te 
voegen. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wordt met de behandeling 
van de sociale wetsontwerpen, 
vermeld onder nr. 7 op de agenda, 
vanavond nog een begin gemaakt? 

De Voorzitter: Het is mijn bedoeling 
dat te doen als wi j voor 22.00 uur met 
de behandeling van andere onderwer-
pen klaar zijn. Wij mogen niet één uur 
verloren laten gaan. Op dit ogenblik 
voorzie ik niet dat het mogeli jk zal 
zijn. Dit is echter geen uitnodiging om 
te filibusteren bij andere onderwerpen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Regelen op het gebied van de prijzen 
van goederen en diensten in buiten 
gewone omstandigheden (Prijzeiv 
noodwet) (9585). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. 

De heer Knol heeft mij verzocht, de 
beraadslaging te heropenen. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de beantwoording van 
de Minister bleek mij, dat hij niet 
zozeer inhoudelijke als wel procedurele 
bezwaren had tegen mijn amende-
ment. Zou het amendement worden 
opgenomen, dan zou in één wet iets 
worden gewijzigd, terwijl in ontelbare 
andere wetten dezelfde zinsnede nog 
zou voorkomen. Voor dat argument 
ben ik gezwicht. Op de zaak zelf 
komen wij op een later tijdstip terug. 
Ik trek hierbij mijn amendement in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Knol (stuk nr. 14) is ingetrokken, 
maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 t /m 5 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Knol 
(stuk nr. 17) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel vast, dat de 
fractie van de Centrumpartij afwezig 
is. 

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Knol (stuk nr. 17) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De arikelen 7 t/m 9 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Knol (stuk nr. 18) 
wordt bij zitten en opstaan met 
algemene stemmen aangenomen. 

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Knol (stuk nr. 18), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 11 t/m 23 en de beweeg-
reden worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PSP wordt op 
hun verzoek aantekening verleend, 
dat zij geacht wensen te worden 
tegen dit wetsontwerp te hebben 
gestemd. 
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Aan de orde is de stemming over de 
motie-Knol over de niet uitgekeerde 
prijscompensatie van 1 % voor 1983 
(17656, nr. 7), ingediend op 7 decenv 
ber 1982 bij de behandeling van het 
wetsontwerp Verlenging van de 
werkingsduur van de Inhoudingswet 
overheidspersoneel 1982 (17 656). 

De Voorzitter: De heer Knol heeft mij 
verzocht, de beraadslaging te herope-
nen. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Ministervan Binnen-
landse Zaken heeft de vorige week 
kenbaar gemaakt dat hij het, aangezien 
er nog overleg plaatsvindt met de 
centrales van overheidspersoneel, 
onverstandig zou vinden wanneer de 
Kamer ter zake een uitspraak zou 
doen. Daarom wil ik mijn motie 
aanhouden tot na dat overleg. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Knol stel ik voor, zijn motie 
(17656, nr. 7) van de agenda af te 
voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Behoud van cultuurbezit (16749). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
het op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendement voldoende ondersteund. 

De artikelen 1 t /m 3 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Beinema (stuk nr. 
12) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PSP tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Beinema (stuk nr. 12), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen 5 t/m 22 en de beweegre-
den worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 
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Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Wijziging van de gemeentewet met 
betrekking tot de gemeentelijke 
belastingen en van de Bevoegdheden-
wet waterschappen met betrekking 
tot waterschapsbelastingen (17653). 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, worden 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende onder-
steund. De heer Hermans heeft mij 
verzocht, de beraadslaging te herope-
nen. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Hermans (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De beantwoording van de 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken in eerste en tweede termijn 
komt materieel overeen met de 
bedoeling van ons amendement, 
voorkomende op stuk nr. 11. Daarom 
trek ik dit amendement, mede namens 
de andere ondertekenaars, in. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Hermans c.s. (stuk nr. 11) is 
ingetrokken, maakt het geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het begin en onderdeel A van artikel I 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-Van Rossum c.s. 
(stuk nr. 10, I) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Het amendement-Van Rossum c.s. 
(stuk nr. 10, II) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
fractie van het GPV tegen dit amende-
ment heeft gestemd. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van de amende-
menten-Van Rossum c.s. (stuk nr. 10,1 
en II), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De onderdelen C t/m E worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het gewijzigde artikel I wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Van Rossum c.s. 
(stuk nr. 10, III) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Overheidspersoneel 
Cultuurbezit 
Onroerend-goedbelastingen 
Suriname 

Artikel III, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Rossum c.s. (stuk nr. 10, III) wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de CPN wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

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

a. de vaste Commissie voor Justit ie: 
het wetsontwerp Wijziging van artikel 
7 van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek (17 698); 
b. de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid: 

het wetsontwerp Wijziging van de 
Wet Sociale Werkvoorziening (17 703); 

het wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Algemene Ouderdomswet 
(vermindering doorbetaling A.O.W.-
gehuwdenpensioen bij overlijden van 
één van de echtgenoten) (17711); 

het wetsontwerp Nadere wijziging 
van de Algemene Ouderdomswet en 
de Algemene Kinderbijslagwet 
(beëindiging met ingang van 1 januari 
1983 van de bijdragen van het Rijk 
aan het Ouderdomsfonds en het 
Algemeen Kinderbijslagfonds, 
alsmede vaststelling van die bedragen 
over enige voorgaande jaren) (17712). 

Verklaring van de Minister van 
Buitenlandse Zaken over de gebeurte-
nissen in Suriname. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de Minister van Buitenlandse Zaken, 
tot het afleggen van een verklaring. 

D 
Minister Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de Regering stel 
ik er prijs op hier, in de vergaderzaal 
van onze volksvertegenwoordiging, 
uiting te geven aan de diepste 
gevoelens van deelneming met de 
nabestaanden, familieleden en 
vrienden zowel in Suriname als in 
Nederland van hen die op of sinds 8 
december door het militair bewind 
van Suriname ter dood zijn gebracht. 

Behalve van deelneming met de 
nabestaanden is de Regering ook 
vervuld van ontzetting en afschuw 
over het gebeurde. Op 9 december, 
toen de Regering nog slechts van de 
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Minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) leest de verklaring over de gebeurtenissen in 
Suriname voor 

Van den Broek 
brandstichtingen en de arrestaties in 
Paramaribo had vernomen, heeft de 
Surinaamse ambassadeur om half 
drie 's middags uit eigen beweging 
een bezoek aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken gebracht om aan 
de Nederlandse Regering uit te 
leggen, dat zijn autoriteiten een 
complot op het spoor waren gekomen 
en maatregelen hadden genomen om 
de revolutie te verdedigen. 

Daarbij waren enkele arrestaties 
verricht, maar op een desbetreffende 
vraag gaf de ambassadeur de verze-
kering dat voor alle betrokkenen een 
behoorlijke rechtsgang verzekerd was. 

Onmiddelijk nadat de ambassadeur 
het Ministerie had verlaten, werd op 
mijn Ministerie bericht ontvangen van 
de Nederlandse ambassadeur in 
Paramaribo die zojuist uit volstrekt 
betrouwbare bron had vernomen, dat 
een aantal gearresteerden was 
gefusilleerd. 

De Surinaamse ambassadeur werd 
hierop verzocht nogmaals naar het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken te 
komen, waar hij van de ontzetting van 
de Nederlandse Regering in kennis is 
gesteld en hem is verzocht deze 
gevoelens terstond aan zijn Regering 
over te brengen. Bij deze gelegenheid 
is gebleken, dat de Surinaamse 
ambassadeur zelf van het gebeurde 
niet op de hoogte was. 

De volgende ochtend, op 10 decerrv 
ber, heeft over de gebeurtenissen 
in Suriname kabinetsberaad plaats-
gevonden, hetgeen ertoe heeft geleid, 
dat omstreeks zes uur des namiddags 
Nederlandse tijd doorde ambassadeur 
te Paramaribo een nota van de 
volgende inhoud aan bevelhebber 
Bouterse is overhandigd: 

'De Nederlandse Regering heeft 
met grote ontzetting kennis genomen 
van de executie van een aantal 
vooraanstaande personen in de 
Surinaamse samenleving. De Neder-
landse Regering veroordeelt de wijze 
waarop de militaire machthebbers in 
Suriname zijn opgetreden ten scherp-
ste. Dit optreden is in strijd met de 
meest elementaire begrippen van de 
rechtsstaat. 

Nog op 9 december is door de 
Surinaamse ambassadeur te Den 
Haag de nadrukkelijke verzekering 
gegeven dat voor alle, naar aanleiding 
van de gebeurtenissen van 7 en 8 
december 1982 gearresteerde perso-
nen een behoorlijke rechtsgang zou 
worden gewaarborgd. 

Dit optreden heeft ook een ongun-
stige invloed op de bilaterale betrek-
kingen. In dit kader heeft de Regering 

maatregelen genomen om ervoor te 
zorgen, dat geen verdere leveranties 
van militair materieel en geen nieuwe 
militaire opleidingen plaatsvinden. 
Bezien wordt, of de lopende opleidin-
gen nog afgemaakt zullen worden. 
Voorts wordt bekeken of de suppletie 
van salarissen aan Surinaamse 
militairen herzien of beëindigd kan 
worden. In afwachting daarvan 
worden overmakingen opgeschort. 

De Regering beziet de consequenties 
voor de voortzetting van ontwikke-
lingshulp. Herinnerd zij aan het 
uitgangspunt, dat ontwikkelingssa-
menwerking nooit een ondersteuning 
voor represieve regimes zal mogen 
worden noch zal mogen leiden tot 
medeplichtigheid aan ernstige 
schendingen van de rechten van de 
mens. De Regering heeft reeds nu 
besloten dat elk overleg met betrekking 
tot de ontwikkelingssamenwerking 
wordt opgeschort. 

Dat betekent onder meer dat geen 
committeringen zullen worden 
aangegaan. De Regering gaat na 
welke verdere consequenties zij uit 
het gebeurde moet trekken. Tot zover 
de tekst van de door ambassadeur 
Hoekman overhandigde nota. 

Door deze gebeurtenissen is een 
abrupt einde gekomen aan een 
periode, waarin de Nederlandse 
samenleving moeite heeft gehad ten 
aanzien van de ontwikkelingen in 
Suriname haar opstelling te bepalen. 
Het besef dat de parlementaire 
democratie in het onafhankelijk 
geworden Suriname weinig bevredi-

gend had gefunctioneerd, en het 
willen aanvaarden dat nieuwe staten 
tijd en ruimte behoeven om de 
inrichting van hun maatschappij naar 
eigen aard en inzicht vorm te geven, 
hebben de grote meerderheid van het 
Nederlandse volk ertoe gebracht de 
Surinaamse machthebbers gedurende 
lange tijd het voordeel van de twijfel 
te gunnen. 

Deze onzekerheid heeft binnen de 
Nederlandse samenleving soms 
aanleiding gegeven tot verhitte 
discussies over de vraag in hoeverre 
Nederland de verschillende samen-
werkingsvormen met Suriname 
mocht gebruiken om in dat land een 
ontwikkeling in democratische 
richting te bevorderen. Deze discussie 
is na 8 december verstomd. De vraag 
is niet meer welk gebruik van de 
samenwerkingsvormen mag worden 
gemaakt, maar of en zo ja in hoeverre 
Nederland kan blijven samenwerken 
met een bewind dat zijn tegenstanders 
zonder vorm van proces ter dood 
brengt of dat zijn tegenstanders, die 
wel in een proces zijn veroordeeld, uit 
de gevangenis haalt en vervolgens ter 
dood brengt samen met de advocaten 
die hen in dat proces hebben verde-
digd. 

De Regering is thans doende alle 
samenwerkingsvormen met Suriname 
aan een onderzoek te onderwerpen 
ten einde deze te toetsen aan het in 
de eerder genoemde nota vermelde 
criterium, dat zij nooit een ondersteu-
ning voor repressieve regimes mogen 
worden, noch zullen mogen leiden tot 
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medeplichtigheid aan ernstige 
schendingen van de rechten van de 
mens. Hiertoe is gisteren een aanvang 
gemaakt met interdepartementaal 
overleg over de nadere uitwerking 
van de in de nota van 10 december 
aangekondigde maatregelen en de in 
dezelfde nota genoemde verdere 
consequenties die de Regering uit het 
gebeurde zal moeten trekken. 

Omtrent de uitkomst van dit overleg 
kan de Regering nog geen mededelin-
gen doen. De samenwerking met 
Suriname beslaat zoveel terreinen dat 
er in deze Kamer begrip voor zal 
bestaan dat genoemd overleg op dit 
moment nog niet is afgerond. 

In het mondeling overleg van 
aanstaande donderdag met de vaste 
commissies voor Buitenlandse Zaken 
en voor Ontwikkelingssamenwerking 
hopen mijn collega voor Ontwikke-
lingssamenwerking en ik zelf hier 
meer over te kunnen zeggen. Op dit 
moment wil ik volstaan met het 
uitspreken van de vurige hoop dat het 
Surinaamse volk verder geweld 
bespaard mag blijven. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Weisglas (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Met de Regering is mijn 
fractie ontsteld over en geschokt door 
de recente gebeurtenissen in Surina-
me. Het is diep droevig te constateren 
hoe dat land, dat ons allen zo na aan 
het hart ligt, in een neerwaartse 
spiraal van geweld en autoritair 
militair optreden is terechtgekomen. 
De executies van vorige week zijn 
daarbij een schrijnend dieptepunt. 

Met een cynische precisie zijn onder 
verantwoordelijkheid van legerleider 
Bouterse vooraanstaande vertegen-
woordigers uit een aantal sectoren 
van de Surinaamse maatschappij, 
vakbonden, advocatuur, pers, legeren 
onderwijs, zonder enige vorm van 
proces vermoord. Namens mijn 
fractie spreek ik mijn afschuw daarover 
uit en betuig ik mijn diepe medeleven 
met de nabestaanden. 

Toen op 25 februari 1980 door een 
aantal militairen gewapenderhand de 
macht in Suriname in handen werd 
genomen - een aantal weken voordat 
er in het land verkiezingen zouden 
plaatsvinden - , bracht dat bij velen in 
Suriname en in Nederland een schok 
teweeg, ook al had men op de 
toestand van voor dat moment kritiek. 
Een gewelddadig ingrijpen was nieuw 
voor het zo vreedzame Suriname, dat 
daarmee opeens een navolger bleek 

te zijn van zo vele andere landen op 
het Zuidamerikaanse continent en 
elders in de wereld. 

Sindsdien is het op gang zetten van 
een democratiseringsproces in 
Suriname bij mooie woorden en bij 
vage beloften gebleven. Regeringen, 
ministers, zelfs presidenten kwamen 
en gingen, maar één factor bleek 
constant te zijn: het op geen enkele 
legitimiteit berustende militaire 
bewind met daarin een steeds 
prominentere rol van legerleider 
Bouterse. Een militair bewind, dat 
vorige week heeft getoond een 
meedogenloos optredend terreurbe-
wind te zijn, dat geen enkele eerbied 
heeft voor de meest elementaire 
beginselen van de rechtsstaat en dat 
dus onze sterke veroordeling verdient. 

Mijn fractie steunt de maatregelen 
die de Regering vorige week ten 
aanzien van Suriname heeft genomen. 
Over de verdere precisering en 
invull ing daarvan en over het eventu-
eel nemen van verdergaande maatre-
gelen, zal deze week nader overleg 
met de Regering in de kamercommis-
sies van Buitenlandse Zaken en van 
Ontwikkelingssamenwerking moeten 
plaatsvinden. Het spreekt voor mijn 
fractie vanzelf, dat van het voortzetten 
van de normale ontwikkelingssamen-
werking met Suriname geen sprake 
kan zijn zolang het thans zittende 
militaire regime daar op de huidige 
wijze de macht heeft en zolang geen 
werkelijk begin is gemaakt met een 
proces dat zal leiden tot herstel van 
de elementaire rechten van de mens. 

Wi j zijn het eens met de Regering 
dat ieder overleg moet worden 
opgeschort en dat geen nieuwe 
verplichtingen moeten worden 
aangegaan, maar zetten ook onze 
vraagtekens bij de mogelijkheid en 
wenselijkheid, betalingen in verband 
met lopende verplichtingen aan 
Suriname te gaan doen. Daarover 
wil len wi j in de kamercommissies 
nader met de Regering van gedachten 
wisselen. 

Wi j steunen ook de door de Regering 
genomen maatregelen op het gebied 
van militaire leveranties en opleidin-
gen en inzake het opschorten van de 
door Nederland te betalen suppletie 
op de salarissen van een aantal 
Surinaamse militairen. Het is volslagen 
onacceptabel dat Bouterse en de 
zijnen een deel van hun salaris 
rechtstreeks uit de Nederlandse 
schatkist ontvangen. 

Ik herhaal namens mijn fractie mijn 
afschuw en ontsteltenis over de 
recente gebeurtenissen in Suriname. 

Ik hoop dat dit inderdaad het diepte-
punt is geweest en dat verder geweld, 
verdere vertrapping van de persvrij-
heid, van de onafhankelijke rechts-
gang, van de vri jheid van de universi-
teiten, van de vakbondsrechten, 
kortom: van de meest elementaire 
rechten van de Surinaamse bevolking 
achterwege zullen blijven en dat een 
herstel van democratische verhoudin-
gen snel een aanvang zal nemen. De 
Surinaamse bevolking heeft daar 
recht op. 

D 
De heer Van Dam (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De tijd van hoop en twijfel 
is voorbij. De militaire machthebbers 
in Suriname hebben hun masker van 
goedwillendheid laten vallen. Het 
koelbloedig uit de weg ruimen van 
leidende figuren in vakbeweging, 
advocatuur, pers en andere kringen 
spreekt duidelijke taal over de bedoe-
lingen van degenen die nu hun macht 
met de wapenen handhaven. 

Het Surinaamse volk wordt beroofd 
van de mensen die zijn kritiek op de 
willekeur van de machthebbers 
formuleren en daaraan leiding kunnen 
geven. De plannen, de laatste ti jd 
geventileerd in binnen- en buitenland, 
om binnen afzienbare ti jd de bevolking 
invloed op het regeringsbeleid te 
geven, vormden de camouflage voor 
de voorbereiding van een meedogen-
loze uitschakeling van politieke 
tegenstanders. 

Onder de Surinaamse bevolking is 
in de afgelopen tijd de eensgezindheid 
gegroeid, gepaard aan het verlangen 
naar een Regering van eigen keuze, 
naar veiligheid in plaats van willekeur. 
De bevolking gaf uiting aan die 
eensgezindheid en aan dat verlangen 
met de grote demonstratie van de 
Moederbond. De dreiging die van 
deze manifestatie is uitgegaan, 
gecombineerd met het gebrek aan 
steun dat zij zelf ondervonden, heeft 
de militaire leiders er ongetwijfeld toe 
gebracht, het zekere voor het onzekere 
te nemen. 

Met behulp van hun militaire 
politie-apparaat, waaronder in het 
buitenland getrainde manschappen, 
hebben zij hun bloedige slag geslagen, 
zogenaamd om een complot tegen de 
revolutie te voorkomen. De jacht op 
mensen gaat voort en door intimidatie 
trachten de machthebbers een schijn 
van rust in het land teweeg te brengen. 

Na februari 1980 heeft Nederland 
geloofd en gehoopt, dat het scheppen 
van nieuwe, aan de Surinaamse 
verhoudingen aangepaste democrati-
sche instellingen mogelijk zou zijn. De 

Tweede Kamer 
14 december 1982 Suriname 1117 



Van Dam 

werking van het parlementaire bestel 
na 1975 was niet ideaal. Er moest 
langzamerhand worden gesproken 
van een vastgelopen situatie. Wij 
keurden de ingreep van de militairen 
weliswaar af, maar gegeven de 
nieuwe situatie waren wi j bereid, de 
nieuwe regering krediet te geven. 

Het afdanken van het parlement 
door de militairen opende onze ogen 
nog niet. De inschakeling van onbe-
sproken f iguren als Chin A Sen 
voedde onze hoop op betere tijden 
voor het Surinaamse volk. De moord 
op Ormskerk en Hawker was een 
ernstig vergrijp tegen fundamentele 
rechtsregels, maar geen reden om 
onze verhouding met het Surinaamse 
bewind grondig onder ogen te zien. 

Het was de tegenzin om het Suri-
naamse volk aan zijn lot over te laten 
die ons de lichtpuntjes in de Surinaam-
se situatie deed overwaarderen. Er 
was de hoop ook, dat het mogelijk 
zou zijn door steun aan de burgerre-
gering de invloed van de militairen 
terug te dringen en zo een vervan-
gingsproces in het voordeel van het 
burgerelement op gang te brengen. 
Daarbij kwam de terughoudendheid 
vanuit de verhouding van voor de 
onafhankelijkheid. Wij wilden niet de 
schijn wekken, in een jong, onafhan-
kelijk land nog de koloniale lakens te 
wil len uitdelen. 

Nederland verkeert ten aanzien van 
deze situatie nu in een situatie, waar-
in het in het conflict tussen volk en 
militaire machthebbers duidelijk 
positie moet kiezen tegenover de 
machthebbers. Nederland is daartoe 
ook geroepen, vanwege de speciale 
banden die het met Suriname heeft. 
Nu nog blanco blijven zou verraad 
betekenen tegenover de bevolking, die 
een donkere t i jd tegemoet gaat. 

De fractie van het CDA acht de 
reactie van de Regering op de gebeur-
tenissen in Suriname juist. Opschor-
ting van de ontwikkelingssamenwer-
king en van de bijstand op het 
militaire vlak zijn stappen die aan de 
ontzetting die in het Nederlandse volk 
leeft uiting geven en in Suriname 
duidelijk maken aan welke kant 
Nederland staat in deze uitbarsting 
van onderdrukking. Opschorting, 
geen opzegging, want het gaat om 
verdragen die tussen de volken van 
beide landen zijn gesloten. 

Opschorting, geen opzegging, want 
w i j behouden de hoop en het vertrou-
wen dat de rechteloosheid en de 
onderdrukking van nu zullen moeten 
wijken voor vri jheid en recht. Opschor-
t ing, geen opzegging, want dat biedt 

de mogelijkheid om, hoe moeilijk dat 
misschien ook moge zijn, ook in 
donkere tijden wegen te zoeken voor 
hulp die werkelijk aan de bevolking 
van Suriname ten goede komt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij staan 
vandaag in een onoverzichtelijke 
situatie. De berichten uit Suriname 
zijn onheilspellend, doch zij geven 
nog niet een zodanig beeld dat op 
allerlei terreinen tot beleidsconclusies 
kan worden gekomen. De Regering 
moet de door haar genomen principe-
beslissingen nog verder uitwerken. 

De Regering zal ongetwijfeld ook de 
vraag onder ogen zien, of internatio-
naal stappen kunnen worden onderno-
men in het belang van het Surinaamse 
volk. Vandaag volstaan wij met een 
primaire reactie, naar aanleiding van 
de ontzetting wekkende ontwikkelin-
gen in Suriname en op de beslissingen 
van de Regering. De nadere gedach-
tenwisseling tussen de Regering en 
de Kamer over de gevolgen zal over 
enige dagen plaatsvinden. 

Mijnheer de Voorzitter! Onze 
gedachten en gevoelens van meedo-
gen gaan uit naar de slachtoffers van 
het brute geweld en naar hun nabe-
staanden, naar hen die zijn gevlucht 
om aan het geweld te ontkomen en 
naar degenen die achter zijn gebleven 
en nu zijn onderworpen aan de angst 
voor de onderdrukking. Het Surinaam-
se volkslied begint met de bede: God 
zij met ons Suriname. Wij sluiten 
daarbij aan met de bede dat God ons 
moge helpen, het Surinaamse volk bij 
te staan in de donkere tijd die het is 
ingegaan. 

D 
De heer Van Thijn (PvdA): Mijn fractie 
heeft met afgrijzen kennis genomen 
van het bloedbad in Paramaribo. Wat 
daar is aangericht, gaat elk voorstel-
l ingsvermogen te boven. Bouterse, de 
sterke man van Suriname, moet wel 
zwak in zijn schoenen staan als hij 
meent, zijn toevlucht te moeten 
nemen tot zulke barbaarse methodes 
die volstrekt vreemd zijn aan de eigen 
tradities van het Surinaamse volk en 
de cultuur van dat volk en ook in 
flagrante strijd zijn met elementaire 
beginselen van menselijkheid en 
menselijke waardigheid. 

Door op deze wijze een dwarsdoor-
snee van de oppositie, alle geleidingen 
van de Surinaamse samenleving 
representerend, te liquideren, heeft 
Bouterse zelf het bewijs geleverd dat 
hij aan de macht is, niet alleen zonder 
legitimatie, maar uitdrukkelijk tegen 
de wi l van het Surinaamse volk. Hij 
heeft zich ontpopt als een machthebber 

zonder gezag, als een leider zonder 
volk, als een militair die zijn land niet 
dient, maar vertrapt, die zijn mensen 
niet verdedigt, maar executeert. 

Het Surinaamse volk, daar en hier, 
huilt en wi j huilen met hen, huilen 
met de slachtoffers en hun nabestaan-
den, huilen om Suriname dat dit niet 
heeft verdiend. Iedereen beseft echter 
dat het bij tranen niet zal blijven. Nog 
heerst in Suriname het geweld, de 
terreur, de intimidatie, maar dat kan 
niet lang standhouden. Het volk van 
Suriname zal de wegen en middelen 
vinden om zijn lot weer zelf te kunnen 
bepalen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
heeft met grote waardering kennis 
genomen van de snelle en doeltreffen-
de reactie van de Nederlandse 
Regering. Hoe pijnlijk de beslissing, 
opschorting van alle ontwikkelingssa-
menwerking, ook was, het is het enig 
denkbare antwoord op dit brute 
geweld. Het zal hard aankomen in de 
Surinaamse samenleving, het zal ook 
onschuldige mensen treffen, maar er 
is eenvoudigweg geen andere keuze. 

Ik deel het standpunt van de 
Ministervan Buitenlandse Zaken 
volledig; Nederland kan en mag niet, 
noch direct, noch indirect, mede 
verantwoordelijk zijn voor een 
represief regime. Lange t i jd, de 
Minister zei het al, heeft Nederland 
het Suriname van na 25 februari 1980 
het voordeel van de twijfel gegeven, 
omdat toch moeilijk kon worden 
ontkend dat vóór die ti jd het parlemen-
taire model naar Nederlandse snit 
stuk was gelopen, omdat opeenvol-
gende regeringen, terecht onder de 
omstandigheden van toen, vertrouwen 
hebben gesteld in de integere presi-
dent Chin a Sen en ook betekenis 
toekenden aan zijn belofte dat, als het 
aan hem zou liggen, binnen twee jaar 
de democratie in Suriname zou 
worden hersteld. 

Mijnheer de Voorzitter! De opschor-
ting van de ontwikkelingssamenwer-
king kan en mag niet betekenen dat 
wi j voortaan het Surinaamse volk aan 
zijn lot overlaten. De opschorting 
betekent dat Nederland nu vaststelt 
dat wij onmogelijk zaken kunnen doen 
met het regime-Bouterse, dat tegen 
zijn eigen volk is opgestaan. Wij doen 
dat dus in solidariteit met land en volk 
van Suriname. Die solidariteit betekent 
echter op hetzelfde moment dat het 
verdrag terecht niet wordt opgezegd. 
In de preambule van het verdrag is 
neergelegd, het beginsel dat Suriname 
en Nederland samen verantwoordelijk-
heid dragen voor de ontwikkeling van 
Suriname. Dat beginsel blijft van 
gelding. 
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Zodra de omstandigheden in 
Suriname weer enig perspectief 
bieden op normalisering, op herstel 
van de rechtstaat en op enigerlei 
vorm van democratie - en dat hoeft 
uiteraard niet per se ons model te 
zijn - kan wat mijn fractie betreft de 
samenwerking weer worden hervat. 
De gebeurtenissen in Suriname 
hebben echter een zodanige dimensie 
dat ze de betekenis van de bilaterale 
betrekkingen tussen beide landen te 
boven gaan. 

Gelet op het zeer ernstige karakter 
van deze schending van mensenrechten 
gaat mijn fractie er zonder meer van 
uit, dat ook de volkerengemeenschap 
deze zaak niet onbesproken kan laten 
en dat de diverse internationale fora 
die zich met de mensenrechten 
bezighouden, Suriname op de agenda 
zullen plaatsen. Is het technisch 
gezien nog denkbaar dat de Derde 
Commissie van de Verenigde Naties 
Suriname op de valreep nog agen-
deert? Wij gaan er in elk geval van uit 
dat de Commissie voor de rechten 
van de mens in Genève een rapport 
over Suriname zal willen uitbrengen. 

Ik heb, net als de afgevaardigden 
die voor mij hebben gesproken, tal 
van brandende concrete vragen over 
allerlei aspecten van deze problema-
tiek. Het lijkt mi j , met hen, verstandiger 
om die vragen in het mondeling 
overleg van aanstaande donderdag, 
wanneer ook de uitwerking van het 
principebesluit voltooid is, op de 
Minister af te vuren. 

Het zijn diep trieste dagen, die 
Suriname thans beleeft. Het land van 
zorg en hoop mag de hoop op een 
betere toekomst echter niet verliezen 
of, om de woorden aan te halen 
waarmee Anton de Kom zijn historisch 
en aangrijpend relaas 'Wij slaven van 
Suriname' uit 1934 afsluit: 'Suriname 
mijn vaderland, eenmaal hoop ik u 
weer te zien, op den dag waarop alle 
ellende uit u weggewischt zal zijn.' 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Op 4 maart 
1980 zei Henk Waltmans namens de 
PPR-fractie: 'een militaire staatsgreep 
- ook één die een vermolmd kabinet 
doet verdwijnen - is slechts één kant 
van de zaak; mensen laten leven en 
kinderen laten opgroeien in een door 
militairen beheerste samenleving is 
een schrikbeeld. 'Een beetje dictatuur' 
kan niet blijven, dat wordt altijd meer. 

Wanneer de militairen de situatie 
ernstig bezien, moeten zij terugkeren 
naar een parlementair-democratisch 

staatsbestel en naar een regering die 
steunt op brede lagen van de bevol-
king. Anders zal een lange periode 
van angst en onzekerheid, van verval 
en mogelijk zelfs van dictatuur en 
terreur volgen.' 

De hoop op een keer ten goede is 
definitief de bodem ingeslagen, wat 
dit militaire bewind betreft. De 
opbouw van een democratisch 
Suriname ligt in puin. Mensen zijn 
zonder vorm van proces vermoord. 

Mijn fractie wil de gebeurtenissen 
van de afgelopen week echter niet los 
zien van het historische perspectief en 
de verantwoordelijkheid die Nederland 
daarin heeft gehad. Ook daarom en 
misschien wel juist daarom vinden wij 
het afschuwelijk, wat er is gebeurd. 
Met het bevriezen van de militaire 
bijstand en de ontwikkelingsgelden en 
met het opschorten van het overleg 
over de hulp zijn wi j het eens. Wij 
vinden dat gemaakte afspraken om 
militaire inkomens in Suriname aan te 
vullen redelijkerwijs niet meer 
nagekomen kunnen worden. 

Wij wil len ook op korte termijn 
meer duidelijkheid over de zin van de 
militaire missie in Suriname en over 
de mogelijkheden om de zaak interna-
tionaal te bespreken. De Surinaamse 
bevolking en de Surinaamse mensen 
in Nederland hebben recht op ons 
medeleven, recht op een duidelijk 
standpunt van Nederland over de 
schending van de mensenrechten in 
Suriname, en recht op het nalaten van 
alles, wat de politieke en maatschap-
pelijke situatie daar kan verslechteren. 
Zij hebben ook recht op onze steun bij 
hun eigen initiatieven om tot verbete-
ring van de situatie in Suriname te 
komen en hun land opnieuw op te 
bouwen. 

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik mag ditmaal deze 
bijdrage leveren mede namens de 
fracties van de RPF en het GPV. Ik 
betuig, mede namens die fracties, ons 
medeleven met de nabestaanden 
van de zo gruwelijk vermoorde 
mensen. Wij zijn met grote afschuw 
vervuld van de gebeurtenissen die 
vorige week in dat mooie land hebben 
plaatsgehad. Van oudsher - namelijk 
sinds vele honderden jaren - hebben 
wi j hechten banden met dat land en 
wi j hebben in verschillende verbanden 
met dat land meegeleeft. 

Op 25 november 1975 hebben wi j 
dat land zelfstandigheid gegeven. Ik 
moet daar wel aan toevoegen dat 
enkele fracties die toen ter rechterzijde 
gezeten waren, de tijd daarvoor toen 

eigenlijk nog niet aangebroken 
achtten. Wij hebben onze stem 
daaraan ook niet kunnen geven, niet 
omdat wij tegen de zelfstandigheid 
van Suriname zouden zijn geweest, 
maar omdat wi j dachten dat de ti jd, 
zoals gezegd, nog niet rijp was. 

Toen het gebeurd was, hebben wij 
een aantal overeenkomsten met dat 
land gesloten en wi j hebben Suriname 
ook een 'bruidsschat' meegegeven 
om de mogelijkheid te scheppen voor 
een goede ontwikkeling van het land 
dat zelfstandig was geworden. Wij 
hebben ze niet alleen geld gegeven, 
maar wij hebben getracht ze ook een 
goede grondwet te geven, waarin de 
democratische rechten van het volk zo 
goed mogelijk zouden zijn gewaar-
borgd. 

Dat heeft korte ti jd gefunctioneerd, 
misschien niet zoals het bij ons 
functioneerde, maar het heeft dan 
toch gefunctioneerd, en wel tot 25 
februari 1980. Toen kwam er een 
duidelijk signaal; die grondwet werd 
niet gewijzigd - dat was namelijk een 
mogelijkheid die een zelfstandig land 
had - maar ter zijde gesteld. In de 
plaats daarvan werd een militair 
bewind gesteld. 

Dat moest een duidelijk waarschu-
wing zijn en in de Tweede Kamer 
vatte men het, toen erover gedebat-
teerd werd, ook als een waarschuwing 
op. Het feit, dat een wat vertrouwen-
wekkende figuur als Chin A Sen 
president werd, heeft tot gevolg 
gehad, dat het toch getolereerd is. Bij 
die gelegenheid is echter wel het 
signaal opgevangen, dat het militaire 
bewind zich steeds verder van de 
democratisering zou verwijderen; en 
dan geldt alt i jd: de revolutie verslindt 
haar eigen kinderen. 

In Suriname kwam toen wel iets op 
gang. Er was veel aandrang om terug 
te keren tot normale verhoudingen. 
Juist in die omstandigheden - en dat 
doet ons het meest pijn - werden 
degenen die daarmee bezig waren, 
namelijk journalisten, oud-politici, 
gevangenen en de advocaten die hen 
verdedigden, op brute wijze vermoord. 

Dat signaal kunnen wi j zo niet laten 
doorgaan. Wij stemmen graag in met 
de maatregelen die de Regering ter 
zake heeft genomen. Militaire leveran-
ties worden geheel afgelast. Suppleties 
voor militairen die in vreemde 
krijgsdienst zijn en daar misbruik van 
hun positie maken, moeten direct 
worden gestopt. De hulp in het kader 
van de ontwikkelingssamenwerking 
wordt opgeschort tot betere tijden. 

Bouterse regeert als leider zonder 
enige legitimatie van het volk. Het is 
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een goede zaak dat de Regering bij 
nota van ambassadeur Hoekman 
duidelijke signalen heeft laten uitgaan 
naar de heer Bouterse. Die kant 
moeten wij verder opgaan. Er zijn nog 
vragen overgebleven, maar die 
komen in het mondeling overleg zeker 
ter sprake. 

Wij vinden het ook een goede zaak 
dat de Nederlandse Regering voorlo-
pig ambassadeur Hoekman op zijn 
plaats heeft gelaten om ervoor te 
zorgen dat de belangen van vele 
Nederlanders - zendingsmensen en 
mensen die in het bedrijfsleven 
werkzaam zijn - op adequate wijze 
behartigd blijven. 

Het zijn donkere tijden voor het 
mooie land Suriname, Er zijn echter 
kerken in Suriname die trachten de 
invloed van Gods woord op de 
samenleving uitte oefenen. Zij bidden 
om een overheid die zich bewust is te 
regeren bij de gratie Gods. Laten wij 
met hen bidden voor het verdrukte 
volk van Suriname. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook de fractie van D'66 
heeft met afschuw kennis genomen 
van de recente gebeurtenissen in 
Suriname. Ik sluit mij aan bij de 
voorgaande sprekers die hun medele-
ven hebben uitgesproken ten aanzien 
van de familieleden van de slacht-
offers. 

Enige tijd geleden werd wel eens 
welwillend gesproken over het 
regime-Bouterse. Daartoe is absoluut 
geen aanleiding meer nu systematisch 
korte metten is gemaakt met alle 
oppositiekrachten en is opgetreden 
met een bruutheid en willekeur die 
ongekend is. Wij kunnen instemmen 
met het beleid van de Regering, die 
snel heeft gereageerd op de ontwikke-
lingen. De fractie van D'66 is altijd 
terughoudend geweest met het 
gebruiken van ontwikkelingshulp als 
instrument voor beïnvloeding. 

Dat kan alleen in specifieke gevallen, 
maar ik denk dat hier sprake is van 
zo'n specifiek geval. Daarbij geldt dat 
de relatie Suriname-Nederland een 
heel speciale is. Wij vinden dat het 
opzeggen van verplichtingen die bij 
verdrag zijn afgesproken een grote 
stap is. Opschorten daarvan is echter 
wel gerechtvaardigd. 

Ik spreek ten slotte mijn instemming 
uit met de maatregelen die de 
Regering in de defensiesfeer heeft 
aangekondigd. Ik kom nader terug op 
specifieke vragen en opmerkingen 
tijdens het mondelinge overleg. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Het hoeft geen betoog 
dat mijn fractie fel afwijzend staat 
tegenover het gewelddadige overheids-
optreden in Suriname, nu uitmon-
dend in een aantal executies zonder 
enige vorm van proces. Wij zijn nooit 
echt enthousiast geweest over de 
gang van zaken van februari 1980 en 
de tijd daarna. 

Wij hebben aan wat toen gebeurde 
wel het voordeel van de twijfel 
gegeven enerzijds vanuit een stand-
punt van weinig waardering voor het 
oude regime -ook wat betreft het 
democratisch gehalte daarvan 
- anderzijds omdat er aanzetten 
merkbaar waren in de richting van 
een ander en naar onze mening beter 
sociaal-economisch beleid dan 
vroeger in Suriname werd gevoerd. 

Dat gunnen van het voordeel van 
de twijfel aan Bouterse en de zijnen is 
nu wel voorbij. Het is duidelijk dat het 
grote verzet onder de bevolking, 
blijkend uit de grote demonstraties 
van vakbonden en studenten, heeft 
geleid tot deze laatste ontwikkeling. 
Ook wanneer het om goede dingen 
gaat, blijkt nu weer, dat men die niet 
kan doorzetten met geweld tegen de 
tegenstand van de massa van de 
bevolking in. Het doel heiligt niet alle 
middelen, nee, sterker zelfs, het doel 
wordt geschaad door het gebruik van 
bepaalde onjuiste middelen. 

Daarom zijn wij het volstrekt eens 
met de maatregelen die door de 
Regering zijn afgekondigd en vinden 
wij ook dat met name die militaire 
maatregelen volledig zouden moeten 
zijn, zich met andere woorden ook 
zouden moeten uitstrekken tot de 
gebieden die nu blijkbaar nog in 
studie zijn. 

Ook zijn wij het eens met het 
standpunt over opschorting van de 
ontwikkelingssamenwerking. Is het 
niet denkbaar dat men aan eventuele 
verdere voortzetting daarvan voor-
waarden verbindt? Met name wanneer 
de ontwikkelingspolitiek daar in een 
andere richting blijft gaan, dat wil 
zeggen meer ten goede van de 
bevolging komt in plaats van groot-
schalige prestigeprojecten nastreeft, 
zou het de moeite waard zijn in een 
nieuwe situatie van Nederlandse zijde 
daar zeer positief tegenover te staan. 

Ik vind de criteria (die uiteraard naar 
onze mening niet de enige zijn) die de 
Minister heeft genoemd voor het 
stoppen van de ontwikkelingssamen-
werking, namelijk geen repressief 
bewind ondersteunen en het voorko-

men van medeplichtigheid aan het 
schenden van mensenrechten, zeer 
juist. Wij zijn overigens van mening dat 
het toepassen van die criteria ook in 
een aantal andere gevallen moet leiden 
tot het stopzetten of opschorten van de 
ontwikkelingssamenwerking, een 
consequentie die de Regering (nog) 
niet getrokken heeft. 

Er zijn nogal wat aanwijzingen voor 
Cubaanse invloed op de gang van 
zaken. Kan de Minister daarover iets 
zeggen? Het zou tot mijn spijt niet het 
enige geval zijn waarin het Cubaanse 
regime niet aan de goede kant staat. 
Het gaat echter niet aan alle schuld bij 
de Cubanen te leggen, want de 
volledige verantwoordelijkheid moet 
ook dan bij de huidige machthebbers 
in Suriname zelf worden gelegd. 

In verband met de vele geruchten 
en onduidelijkheden heb ik twee 
concrete vragen die mogelijk nu 
kunnen worden beantwoord. 

Is de Regering bereid maximale 
informatie door te geven aan de 
Kamer? Ik denk dat er veel meer te 
vertellen valt dan de Minister vanmid-
dag heeft gedaan. 

Wat vindt de Minister van de 
gedachte, te streven naar een onafhan-
kelijk onderzoek naar de gebeurtenis-
sen in Suriname onder auspiciën van 
de Verenigde Naties? 

D 
De heer Schreuders (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Van Thijn 
citeerde het indrukwekkende slot van 
'Wij slaven van Suriname'. De 
vrijheidsstrijder Anton de Kom is 
niet'op de vlucht neergeschoten'; hij 
stierf in een Duits concentratiekamp. 
Het Suriname waarvan hij droomde, 
lijkt verder weg dan ooit. Ons medele-
ven gaat uit naar de slachtoffers van 
het bloedbad, aangericht door een 
machtsdronken militaire dictatuur. 
Ons medeleven èn onze solidariteit 
gaan uit naar het Surinaamse volk, 
bezocht door de ene tragedie na de 
andere. Dit gaat ons direct aan op 
grond van geschiedenis en actualiteit. 

De Surinaamse tragedie is immers 
ook historisch bepaald en men moet 
bij het verwerken van de ontstellende 
berichten acht slaan op de woorden 
van de Surinaamse schrijver Albert 
Helman, die uitsprak: 

'En ik durf het u te zeggen, zondags-
brave kooplieden: dit is uw schuld. Gij 
kent dit land alleen nog als een 
nadelige post op de jaarlijkse begroting 
en herinnert u wrevelig de vette jaren 
van Mauritius en Sommelsdijk'. 

Laat er geen misverstand ontstaan: 
ook de CPN-fractie is voorstander van 
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opschorting van betalingen die 
sommigen misschien vooral als een 
nadelige post op de jaarlijkse begroting 
zien. Wij zijn ervoor, omdat er geen 
enkele twijfel meer kan zijn aan het 
karakter van het huidige bewind, dat 
zich heeft ontpopt als een schrikbe-
wind. Wij zijn ervoor, omdat niet een 
bewind maar het Surinaamse volk 
recht heeft op hulp en omdat dit 
bewind het Surinaamse volk op geen 
enkele wijze vertegenwoordigt. Het is 
niet jegens een bewind maar jegens 
de bevolking dat Nederland een 
ereschuld en een grote verplichting 
heeft. In dit geval zou het medeplich-
t igheid zijn als de hulp niet werd 
opgeschort. 

Een zelfde medeplichtigheid als de 
Verenigde Staten die hun hulp aan 
Suriname ook staken, zonder meer op 
zich laden ten aanzien van de moord-
partijen elders in Zuid- en Midden-
Amerika, een zelfde medeplichtigheid 
als - ik zeg dat met bitterheid -
Nederland op zich heeft geladen door 
de hulp aan de generaals in Indonesië. 

Wij zijn er niet zeker van of alle 
verontwaardiging oprecht is en of het 
geen dubbele bodems zijn. Onze 
overtuiging is echter dat er geen 
enkele steun mag zijn voor het regime 
van Bouterse. Mijn fractie wil daarbij 
wel een duidelijke garantie van de 
Regering, namelijk dat zodra deze 
groep heersers het veld heeft moeten 
ruimen, de uitvoering van het verdrag 
volledig en zonder voorwaarden zal 
worden hervat. Het geld moet voor 
Suriname ter beschikking blijven, 
want het is nodig zich te realiseren 
dat het opschorten van verdere 
ontwikkelingshulp - hoe gerechtvaar-
digd en nodig ook in dit geval - een 
precedent kan scheppen voor gebruik 
van hulp als pressiemiddel in andere 
omstandigheden. 

Het komt mijn fractie dubieus voor 
dat de ambassadeur niet isteruggeroe-
pen. Welke belangen hebben hierbij 
het zwaarst gewogen? De door de 
Regering genomen maatregelen 
liggenop het financiële vlak, maar 
ook duidelijke toezeggingen waar het 
gaat om hulp aan politieke vluchtelin-
gen zijn nodig. Nederland heeft 
bepaald geen ruim toelatingsbeleid 
- er bestaat immers een visumplicht -
maar wij zijn vóór een dergelijk 
beleid. 

De morele verontwaardiging over 
de executies is zeer groot. Wij delen 
deze gevoelens van de Surinaamse 
bevolking in Suriname en in Neder-
land. Het komt ons voor, dat er ook 
pogingen zijn te signaleren om deze 

terechte verontwaardiging, zonder dat 
er nog volledige helderheid bestaat, 
te gebruiken tegen links in Suriname 
en daarbuiten. Het ware te wensen 
dat een internationaal onderzoek kan 
plaatsvinden; een onderzoek dat 
echterwars moetzi jn van paternalisme 
en gedachten aan interventies. 

De corruptie van het oude bewind 
heeft nu in Suriname plaats gemaakt 
voor de absulute corruptie van de 
absolute macht. Het is de Surinaamse 
bevolking die hieraan een eind zal 
maken; alleen zij kan en zal uit 
Suriname de ellende wegwissen. 

D 
De heer Janmaat (Centrumpartij) 
Mijnheer de Voorzitter! Het proces tot 
ontwikkeling van de Derde-Wereldlan-
den vraagt veel slachtoffers. Dit 
keer is, hoe treurig ook, een 
aantal mensen gevallen in een land 
dat eens tot ons Koninkrijk behoorde. 
Wij horen in de Tweede Kamer 
almaar en terecht hoe erg het daar is. 
Er wordt echter zelden de hand in 
eigen boezem gestoken. Niet dit 
kabinet, maar de vorige kabinetten 
hebben immers ten opzichte van 
Suriname een falend beleid gevoerd, 
dat uiteindelijk heeft geleid tot de 
huidige situatie. Daaraan nemen alle 
grote partijen deel en vandaar de 
zwakke opstell ing. 

De heer Geertsema van de VVD is 
begonnen met het verstrekken van 
paspoorten aan de Surinaamse 
mensen. De heren Den Uyl van de 
PvdA en De Gaay Fortman van het 
CDA hebben de grote volksverhuizing 
naar Nederland teweeggebracht. Die 
mensen zijn hierheen gekomen, 
omdat men elkaar in Suriname in 
hoge mate discrimineerde en omdat 
men dacht, dat in Nederland te 
ontlopen. De ontwikkelingshulp aan 
Suriname is, mede weer onder 
aanvoering van de heer Den Uyl, 
totaal verkeer aangelegd. De verant-
woordeli jkheden, die hadden moeten 
liggen bij de Nederlandse Regering, 
zijn gelegd in handen van Surinaamse 
regeringen, die zoveel geld en macht 
niet aan konden. Dat moest wel leiden 
tot corruptie. Het is een beleid 
geweest om te huilen! Daaraan 
zouden meer mensen dan alleen de 
heer Den Uyl moeten meedoen! 

Intussen vragen wi j ons af wat er nu 
moet gebeuren met betrekking tot 
Suriname en wat een redelijke 
opstelling van de Nederlandse 
samenleving zou zijn. Als eerste 
opmerking past dan dat de Surinaamse 
minderheid in Nederland geen recht 
van spreken heeft over de vraag, hoe 

het nu in Suriname moet. Die mensen 
zijn immers gevlucht, omdat zij niet 
konden of niet wilden meehelpen aan 
de opbouw van hun land en dat aan 
anderen hebben overgelaten. Ik vind 
dat die anderen nu ook maar moeten 
beslissen, hoe het in Suriname verder 
moet, tenzij de Surinamers in Neder-
land zich echt met Suriname verbon-
den voelen en daaraan dan ook 
groots uiting gaan geven! 

Een Surinaams schaduwkabinet 
dient de Regering met alle kracht die 
voorhanden is, te voorkomen. Binnen 
de kortste keren zitten wi j hier met 
een hoog gesubsidieerde Surinaamse 
schaduwregering, die precies vertelt 
hoe het ginder moet, waaraan nooit 
wordt voldaan en wat leidt tot onrust 
en mogelijk tot situaties in de Neder-
landse samenleving die wi j kennen 
met de Molukse minderheid. 

In welke mate hebben de Cubanen 
invloed op de situatie in Suriname en 
strijden zij mee? In dit opzicht is het 
vreemd dat het LOSON, een sterk 
communistisch georiënteerde organi-
satie van Surinamers in Nederland, 
zich niet tegen verzet. 

De oplossing in Suriname volgens 
het Westeuropese democratische 
model moet als volgt tot stand 
komen. Er moet natuurlijk worden 
afgedwongen dat in Suriname 
opnieuw democratische verkiezingen 
worden gehouden. Nederland moet 
hiervoor als drukmiddel zijn ontwikke-
lingshulp gebruiken. Als deze hulp 
lang wordt afgesneden, drijft men 
Suriname in de armen van Cuba. Het 
grote Amerika zal hier vreemd tegen 
aankijken. Dit moet Nederland, gelet 
op de relatie met Suriname en de 
Verenigde Staten, voorkomen. 

Democratische verkiezingen in 
Suriname moeten eigenlijk idealiter 
worden uitgebreid tot de Surinaamse 
bevolking in Nederland, zodat deze 
mede bepaalt welke regering in 
Suriname wordt ingesteld en met 
deze regering projecten kan opzetten 
in het kader van de eigen terugkeer. 

D 
Mevrouw Ubels-Veen (EVP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ook de EVP is met 
ontzetting vervuld over datgene wat 
zich de laatste dagen in Suriname 
heeft afgespeeld. De EVP is het in 
grote lijnen eens met de woordvoer-
ders die hiervoor hebben gesproken, 
met uitzondering van de laatste 
spreker. 

Geweld is geen begaanbare weg 
om conflicten op te lossen. Wij lijden 
dan ook mee met de nabestaanden 
van hen die door de militairen in 
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Suriname werden vermoord. Zij 
hadden een onmisbare bijdrage 
kunnen leveren tot de discussie over 
de manier waarop de samenleving in 
Suriname moet worden opgebouwd. 

Wij staan achter het beleid van de 
Regering, hoe erg wij het ook vinden 
dat de ontwikkelingssamenwerking 
voorlopig wordt opgeschort. Wij 
vragen de Regering dan ook met 
klem, de belangen van het volk in 
Suriname scherp in het oog te 
houden. Ook denken wi j aan de vele 
Nederlanders die nog in Suriname 
zijn. Ook hen brengen wij onder de 
aandacht van de Regering. 

D 
Minster Van den Broek: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met erkentelijkheid 
kennis genomen van de bijdragen uit 
de Kamer. De gestelde vragen kunnen 
het beste worden beantwoord in het 
mondelinge overleg van aanstaande 
donderdag, op enkele vragen van de 
heer Van der Spek na. 

Hij vroeg of de Regering kan 
toezeggen, maximale informatie te 
verschaffen. Dit is in het algemeen 
uiteraard de bedoeling van de 
Regering, maar de grens moet 
worden getrokken waar een vitaal 
belang of de veiligheid van personen 
of groepen hieraan een noodzakelijke 
beperking oplegt. 

Ik hoop dat de heer Van der Spek 
het goed vindt dat ik mij nog beraad 
over het ondernemen van actie in 
internationale fora. Hierover heeft al 
enige interne discussie plaatsgevon-
den. Ik kom hierop aanstaande 
donderdag terug. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Voorzieningen ter 
bevordering van nader overleg in 
bedrijfstakken en ondernemingen 
over aspecten van een werkgelegen-
heidsbeleid (17 695). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De totstandkoming van het 
stichtingsakkoord is een zeer verheu-
gende aangelegenheid. Hierdoor kan 
de ongelukkige adempauze met haar 
dirigistische bijverschijnselen worden 
vermeden. Het akkoord opent moge-
lijkheden om decentraal de nominale 

loonruimte om te zetten in vormen 
van arbeidsduurverkorting en te 
gebruiken voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Deze doelen 
verdienen de maximale ondersteuning 
van de Regering en het parlement. 

In het regeerakkoord is sprake van 
arbeidsduurverkorting in de over-
heidssfeer: 32-uurs banen voor 
jongeren en 36-uurs banen bij 
ontstane vacatures. Voorts zal 
conform het regeerakkoord binnen 
een half jaar een jeugdwerkplan 
worden uitgewerkt. Is het kabinet van 
plan, en ook bereid, om bij deze 
voornemens in te spelen op wat zich 
als gevolg van het stichtingsakkoord 
zal ontwikkelen? 

De fractie van de VVD heeft destijds 
als eerste een jeugdwerkplan ontwik-
keld op basis van per ca.o. vastgelegde 
quota voor stage-deeltijdplaatsen 
voor met name langdurig werkloze 
jongeren. Het opleidingsdeel zou door 
oudere, ervaren werknemers in de 
v.u.t.-leeftijd kunnen geschieden. De 
kosten hiervan dienen te worden 
gedragen door de overheid en de 
ondernemingen. 

Wij hebben overigens gemerkt dat 
in de voorstellen van de fractie van de 
PvdA tijdens de regeringsverklaring, 
deze gedachte mede is verwoord. Er 
is toen zelfs een aantal van 50.000 in 
de berekeningen meegenomen. 

Welnu, zijn hiervoor niet een 
uitstekend klimaat en een grote 
haalbaarheid ontstaan als gevolg van 
het stichtingsakkoord? Wat gaat het 
kabinet hiermee doen? 

Wij wil len het kabinet prijzen dat 
het met dit wetsontwerp volledige 
ondersteuning heeft wil len geven aan 
het in het stichtingsakkoord neergeleg-
de streven. Het kabinet doet dit door 
een parapluvoorziening aan te reiken 
waaronder de sociale partners 
gezamenlijk kunnen schuilen zolang 
zij dit wensen. Wij zijn een groot 
voorstander van het zo volledig 
mogelijk intact laten van de intentie 
van gezamenlijkheid. 

Als een van de ondertekenende 
partijen niet meer meedoet, of niet 
meedoet, wordt er niet langer meer 
onder de door deze maatregel 
uitgestoken paraplu geschuild. 
Hiermee wordt onzes inziens iedere 
vorm van drang of dwang van boven 
vermeden. Dit komt ons voor als de 
wijste weg tot het verkrijgen van 
consensus over de omzetting van 
loonafspraken en nominale loonruimte 
in werkgelegenheid. De voorliggende 
wet betekent immers, terecht, in geen 
enkel opzicht een inbreuk op de 
vrijheid van collectief onderhandelen. 

Voor ons is het ook nog niet zo'n 
ramp als in deze of gene sector door 
de weigering van een van de onderte-
kenende partijen in het eerste jaar, 
1983, niets zou gebeuren. De ti jd zal 
die partijen leren en tot inkeer 
brengen. Dit behoort ook het in te 
calculeren risico te zijn van deze, tot 
gespreide verantwoordelijkheid en 
consensus leidende, aanpak. Want 
bovenal gaat het om het perspectief 
van een meerjarige aanpak. Deze 
werd door de achter ons liggende 
reeks van loonmaatregelen geheel 
geblokkeerd. 

Arbeidsduurverkorting en spreiding 
van werk zijn alleen succesvol bij een 
volgehouden meerjarige aanpak. De 
Regering en het parlement dienen in 
de komende jaren dan ook zo veel 
mogelijk afstandelijkheid te betrach-
ten. 

Dan kan er nog iets heel moois 
groeien uit het stichtingsakkoord. Het 
begin van de doorbreking van een 
nadelige polarisatie, al gedurende 
enige ti jd zichtbaar, tussen werkne-
mers en werkgevers, is reeds bereikt. 

Het lijkt ons voor Regering en 
Kamer van belang te weten wat het 
welslagen van het stichtingsakkoord 
voor de regeringsdoelen op middellan-
ge termijn gaat betekenen. Wat kan 
het betekenen voor de werkgelegen-
heid in de bedrijven, voor de arbeids-
inkomensquote, voor hetf inancie-
ringstekort van de overheid casu quo 
de belastingontvangsten, om maar 
een paar van de belangrijkste kernva-
riabelen te noemen? Wat kan het 
betekenen voor het meest aanvaardbare 
scenario II van het regeerakkoord? 
Niet ca.o.-werknemers vallen in 
beginsel onder de werking van het 
ontwerp. 

In de meeste gevallen zijn zij in 
dienst bij een werkgever, waarvan 
een deel van de werknemers aan een 
ca.o. is gebonden of aan een besluit 
tot algemeen verbindendverklaring 
van ca.o.bepalingen. Buiten dit 
wetsontwerp vallen de zogenaamde 
volgers en de zogenaamde restcatego-
rie. Kan de Minister iets zeggen over 
hun aantallen in de sectoren waarin 
zij werkzaam zijn? Welke overredings-
instrumenten zouden er zijn om ook 
bij hen de stichtingsintenties te laten 
doorklinken? 

Het akkoord strekt ertoe dat op 
decentraal niveau wordt onderhandeld 
of heronderhandeld. De praktijk op 
bedrijfstak" en vooral op onderne-
mingsniveau is veelvormig. Omzetting 
van loonafspraken in handhaving van 
onzeker geworden arbeidsplaatsen, 
vormen van arbeidsduurverkorting en 
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bestrijding van jeugdwerkloosheid 
kunnen waarschijnlijk nog hetallerbe-
ste op ondernemingsniveau worden 
ingevuld. 

Wij zijn de bewindsman erkentelijk 
voor zijn beschouwing, op ons 
verzoek, over de mogelijkheden van 
de Wet op de ondernemingsraden in 
aanvullende zin. Wij spreken de wens 
uit, dat partijen de bij de onderne-
mingsraden gelegen mogelijkheden 
niet over het hoofd zullen zien. In de 
ondernemingsraden zijn immers alle 
ca.o.-werknemers, werknemers die 
onder een algemeen-verbindendver-
klaring vallen, niet -c.a.o.-werknemers 
en zij die behoren tot de volgers en de 
zogenaamde restcategorie terug te 
vinden. 

Terecht vormt een rechtvaardige 
verdeling van lasten geen onderdeel 
van de considerans van dit wets-
ontwerp. Het zou immers niet stroken 
met de strekking van het stichtingsak-
koord. Wijzigingen in de reeds 
gemaakte loonafspraken kunnen 
echter zeer wel het inkomensbeeld 
aanzienlijk wijzigen. Ik wijs daarbij 
ook op de notitie koopkrachtontwikke-
ling 1983 die later deze week aan de 
orde zal zijn en de basisprojecties 1 en 
2. In dit verband staan wi j achter de 
verstandige formulering van de 
problematiek van de korting en 
aftopping van de vakantiebijslag van 
de kant van het kabinet. 

Het stichtingsakkoord dient de volle 
kansen te krijgen. Laten wi j dus 
vertrouwen en niet wantrouwen. 
Laten wi j eigen en decentrale verant-
woordelijkheid stimuleren en geen 
centralistische bedilzucht of perfectio-
nisme ten toonspreiden. Dit wets-
ontwerp heeft daarmee dan ook onze 
volledige steun en instemming. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit wetsontwerp heet een 
technische voorziening te zijn om het 
overleg in de bedrijfstakken over de 
lopende ca.o. 's mogelijk te maken, 
zoals werd voorzien in het stichtings-
akkoord dat op vrijdag 19 november 
werd gesloten. De partijen doen in het 
akkoord een beroep op het kabinet 
om vrij te kunnen onderhandelen op 
basis van de centraal overeengekomen 
aanbevelingen in het voorjaar van 
1983. 

Deze oproep die ons en het kabinet 
op 19 november bereikte was naar wij 
mogen aannemen bedoeld om de 
door de Regering aangekondigde 
adempauze voor lonen en uitkeringen 
van de agenda van de Kamer af te 

halen. Daarin is het kabinet zowel de 
Kamer als de sociale partners tege-
moetgekomen, zij het op zeer selectie-
ve manier. 

Wij juichen het toe, dat de onderhan-
delingsvrijheid van de ca.o.-partners 
niet wordt aangetast. De vrijheid van 
onderhandelen voor de werknemers 
is in onze ogen nog steeds een 
onvervreemdbaar recht. De ca.o.-on-
derhandelingen worden door dit 
wetsontwerp niet echt aangetast maar 
voorlopig opgeschort. Alle andere 
kenmerken van de adempauze, de 
bevriezing van de ambtenarensalaris-
sen en de trendvolgerssalarissen, de 
ontwikkeling van het min imumloon 
en de sociale uitkeringen worden 
door de Regering echter wel voortge-
zet. Dat brengt mij toch weer op de al 
door velen gestelde vraag, ook in het 
debat over de regeringsverklaring, 
hoe de Regering dan toch de koppeling 
tussen de ambtenarensalarissen en 
de ontwikkeling van de lonen in het 
particuliere bedrijfsleven wil handha-
ven. 

Loopt de Regering met de bevriezin-
gen van de overheidsinkomens, zoals 
zij die in het georganiseerd overleg 
zal inbrengen, niet vooruit op de 
uitkomsten van de te heropenen 
c.a.o.-onderhandelingen? Waarom 
onttrekt de Regering, als grootste 
werkgeefster, zich aan de aanbevelin-
gen van dit centraal akkoord? 

Voldoet deze zogenaamde techni-
sche voorziening wel aan de wens 
van partijen om in vrijheid over een 
betere verdeling van werkgelegenheid 
en een andere besteding van reeds 
vastgestelde loonaanspraken te 
kunnen onderhandelen? Om die vraag 
positief te kunnen beantwoorden 
dient, naar de mening van mijn 
fractie, aan tenminste twee voorwaar-
den te zijn voldaan. Als werknemers, 
althans een meerderheid van hen, 
hun bestaande loonaanspraken wil len 
doen herleven, dan moet dat onmid-
dellijk kunnen. Hun rechten worden 
tijdelijk bevroren. 

Zij moeten hun rechten onmiddell i jk 
kunnen doen herleven als zij zien dat 
verder onderhandelen met werkgevers 
geen enkele zin meer heeft. Als er dus 
van de kant van de werknemers 
eenzijdig wordt verklaard dat men de 
onderhandelingen wil afbreken, dan 
moet dat niet geblokkeerd kunnen 
worden door hetzij de werkgevers, 
hetzij de overheid, omdat de termijn 
van onderhandelingen nog niet is 
verstreken of omdat het nog geen 1 
oktober 1983 is. Wordt dat in het 
wetsontwerp wel voldoende voorzien? 

Daar wordt namelijk voortdurend 
uitgegaan van gezamenlijke verklarin-
gen van de sociale partners over het 
afzien van of over het doorgaan met 
de onderhandelingen. 

De tweede voorwaarde is dat er 
geen loonmaatregel in de lucht mag 
blijven hangen als door partijen toch 
aan volledig vakantiegeld of aan 
prijscompensatie wordt vastgehou-
den. 

Wij zouden de uitdrukkelijke 
verklaring wil len horen dat die 
dreiging echt van tafel is. Of is dat 
alleen het geval indien en voor zover 
de ambtenarentrend doorbroken kan 
worden en er geen sprake meer is van 
een parallelle ontwikkeling in de 
quartaire sector en in de marktsector? 
De trend mag door dit kabinet niet 
eenzijdig doorbroken worden. De 
ambtenarensalarissen zullen te zijner 
ti jd moeten worden aangepast aan de 
resultaten van de ca.o.-onderhande-
lingen. Is daarom het tijdstip van 1 
oktober 1983, als pas de uiteindelijke 
balans kan worden opgemaakt van de 
hernieuwde ca.o.-onderhandeligen, 
niet veel te laat om dan nog te 
beslissen over de ontwikkeling van de 
salarissen van ambtenaren en 
trendvolgers, over het minimumloon 
en de uitkeringen? 

Tot slot wi l ik nog een toelichting 
geven op onze vri j fundamentele 
bezwaren tegen en twijfels over het 
centraal akkoord. Wat staat er nu 
precies in en wat valt ervan te verwach-
ten? Juist het inkomensbeleid van dit 
kabinet, zoals ons dat ook is gepresen-
teerd in de sociale wetsontwerpen die 
wi j deze week nog behandelen, maakt 
het toch volstrekt onwaarschijnlijk dat 
werknemers nog maar één cent 
prijscompensatie, vakantietoeslag of 
premieverzwaring zullen kunnen 
accepteren. Dat is zeker het geval in 
de bedrijfstakken waar de meeste 
inkomens onder modaal zitten. De 
inlevering van koopkracht is al zo 
gigantisch en is bovendien zo oneerlijk 
verdeeld dat nauwelijks nog medewer-
king van de werknemers kan worden 
verwacht bij het inleveren van 
prijscompensatie. 

Daaruit mag niet de conclusie 
worden getrokken dat dus de vakbe-
weging en de mensen met de lage 
inkomens niet bereid zouden zijn het 
werk eerlijker te verdelen of te 
discussiëren over arbeidstijdverkor-
t ing. Men moet op grond daarvan 
constateren dat de Regering het 
partijen niet mogelijk maakt in 
vrijheid te onderhandelen over het 
inleveren van loon voorwerk. Men 
krijgt niet de instrumenten om dat te 
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controleren en men krijgt niet het 
inkomen om er daarvoor iets vanaf te 
halen. Hoe levert de Regering dan zelf 
een bijdrage aan de uitgangspunten 
van het centraal akkoord? Vooralsnog 
hebben wij die bijdrage van de 
Regering node gemist. 

De meningsverschillen over wat nu 
in teite onder arbeidstijdverkorting 
moet worden verstaan zijn zeer groot. 
Het is niet duidelijk wat eronder moet 
worden verstaan. Het is niet duidelijk 
wat er precies voor moet worden 
betaald en op welke manier het 
gefinancierd moet worden. Voorals-
nog houden werkgevers en werkne-
mers er volstrekt tegengestelde 
opvattingen op na. 

Van de kant van de werknemers 
wordt gesproken over arbeidstijdver-
korting per dag, arbeidstijdverkorting 
per week, een verlengd weekend en 
het inschakelen van meer jongeren, 
meer vrouwen in het bedrijfsleven. 
Van de kant van de werkgevers wordt 
gesproken over een arbeidsduurver-
korting, bij voorbeeld door vervroegde 
pensionering, door mensen later in 
dienst te nemen en in de eerste jaren 
in de vorm van stages in dienst te 
hebben, door het behoud van bedreig-
de arbeidsplaatsen eronder te laten 
vallen en door deeltijdarbeid verdere 
mogelijkheden te geven met volledige 
inlevering van loon. 

De Minister van Financiën heeft 
inmiddels ook laten blijken wat zijn 
interpretatie is van het inleveren van 
loon voor werk. Die is dat de prijsconv 
pensatie in handen van de werkgevers 
moet komen ter wille van de verster-
king van de rendementspositie van 
het bedrijfsleven. Is het dan zo 
verstandig, dat deze Regering bij 
monde van de Minister van Financiën 
al op deze wijze vooruit loopt op de 
onderhandelingen tussen werkgevers 
en werknemers over wat er precies 
verdeeld moet worden en hoe dat 
precies betaald moet worden? Het is 
niet alleen onverstandig, het is ook 
volstrekt onjuist dat deze Regering nu 
al partij trekt voor de interpretatie van 
de werkgevers. 

Als wi j kijken hoe het vorige kabinet 
- ik meen dat dit door het huidige 
kabinet is overgenomen - denkt, 
gezien de uitspraken in de eerste 
versie van het werkgelegenheidsplan, 
over de wijze van betalen (een 
kostenneutrale financiering) en wi j 
zien daarnaast hoe de discussie 
daarover, bij voorbeeld met de 
directie van Hoogovens, heeft plaats-
gevonden, kunnen wi j alleen maar 
constateren dat deze Regering de 

werkgevers volledig steunt in hun 
interpretatie van hetgeen er uit het 
centraal akoord en de bedrijfstakonder-
handelingen zou moeten rollen. 

Vooralsnog, men heeft dat gemerkt, 
aarzelen wi j in sterke mate jegens het 
wetsontwerp en wi j vragen ons af of 
het wel voldoet aan de voorwaarden 
die wi j hebben gesteld. Een duidelijk 
antwoord van de Minister zou ons 
wellicht nog over de streep kunnen 
helpen, omdat met name die vrijheid 
van onderhandelen, die op de een of 
andere manier wel gegarandeerd is in 
dit wetsontwerp, daarmee in ieder 
geval blijft bestaan. Wij vinden echter 
de andere randvoorwaarden minstens 
even wezenlijk. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Het op 24 
november jongstleden bereikte 
centraal akkoord tussen werkgevers 
en werknemers over het inruilen van 
loonafspraken tegen arbeidstijdverkor-
t ing, acht de PPR-fractie een belang-
rijke zaak. Dit wetsontwerp, dat de 
mogelijkheid biedt om het akkoord op 
c.a.o.-niveau concreet te maken, heeft 
dus onze steun. Kiezen voor vrije 
onderhandelingen tussen werkgevers 
en werknemers mag echter niet 
betekenem dat voor het kabinet 
daarmee de kous af is. Ik wi l op drie 
punten de eigen verantwoordeli jkheid 
van het kabinet benadrukken, omdat 
ik vind dat het die onvoldoende waar 
maakt. 

Het eerste punt betreft de herverde-
ling van werk. Het kabinet maakt 
nergens duidelijk waar het naar toe 
wi l . Het zegt bij voorbeeld niets over 
een 36-urige werkweek binnen 4 jaar. 
Het spreekt zelfs niet in het kader van 
dit wetsontwerp over nieuwe loonaf-
spraken in ruil voor arbeidstijdverkor-
t ing, maar wel over afspraken ter 
versterking van de economie en de 
werkgelegenheid, de verdeling van 
arbeid en bestrijding van de jeugd-
werkloosheid. 

Wat betekent precies 'versterking 
van economie en werkgelegenheid'? 
Gaat het in de ogen van het kabinet 
nu vooral o m arbeidstijdverkorting, of 
gaat het toch weer om inleveren voor 
rendementsherstel voor het bedrijf? Ik 
wijs ook op de uitspraken van Minister 
Ruding. Een duidelijker houding van 
het kabinet in dezen, een duidelijker 
keuze voor die arbeidstijdverkorting 
lijken ons voor het slagen van de 
onderhandelingen van het allergroot-
ste belang, te meer daar het kabinet in 
een uitzonderlijk geval bereid is een 
klemmend beroep te doen op een van 

de partijen om alsnog mee te werken 
aan gezamenlijke afspraken. 

Het tweede punt betreft de overheid 
als werkgever. Daarover is ook al 
tijdens het debat over de regeringsver-
klaring gesproken. Ook het inleveren 
van prijscompensatie en een stuk 
vakantietoeslag door overheidsperso-
neel moet onzes inziens leiden tot 
arbeidstijdverkorting. Ik vrees dat 
inleveren door behoud of bevordering 
van werkgelegenheid - dat is een 
andere formulering die in de nota 
naar aanleiding van het verslag wordt 
gebruikt - toch weer niets anders 
betekent dan inleveren ter wil le van 
de overheidsfinanciën en dat het 
kabinet als werkgever die vrijheid van 
onderhandelen die het zo voorstaat 
niet mogelijk maakt. 

Kan de Minister ons hierover 
duidelijkheid geven? Het is toch ook 
niet de bedoeling, de zo ontstane 
financiële ruimte bij de lagere overhe-
den weer af te romen via het provincie-
en het gemeentefonds? Of wel? 

Ik ga niet uitvoerig in op de verant-
woordeijkheid van het kabinet voor 
het inkomensbeleid, want dit onder-
werp is morgen aan de orde. Het 
hangt echter heel nauw samen met 
dit wetsontwerp. Willen de onderhan-
delingen werkelijk succes hebben, 
werkelijk nieuwe werkgelegenheid 
kunnen brengen, dan moet de bereid-
heid van de werknemers om in te 
leveren niet bij voorbaat worden 
gefrustreerd door een scheef inkomens-
beeld. 

Het kabinet heeft daaraan althans 
iets proberen te doen. De bevriezing 
van de kinderbijslag voor de eerste 
twee kinderen is teruggenomen. De 
ontvangers van het minimumloon en 
uitkeringen kijgen er per 1 januari 
1983 1 % bij. Na een maandenlang 
gewenningsproces aan het koop-
krachtbeeld van - A 5 voor de minima 
en 0 voor viermaal modaal lijkt dat 
misschien heel wat, maar zo ligt het 
natuurlijk niet. In feite is hetongehoord 
dat dit beeld zo lang ongecorrigeerd 
op tafel heeft gelegen. 

Morgen spreken wij over de brief 
van 9 december. Echter, ook na de 
brief van 9 december blijft toch over 
-3 ,5% voor de minima, -3 ,5% voor 
modaal, - 1 % voor drie maal modaal en 
-V2% voor viermaal modaal. Dit blijft 
naar mijn mening een volstrekt 
onaanvaardbare zaak. 

Het begrip 'solidariteit' heeft in dit 
verband geen enkele betekenis meer. 
Je kunt dan ook onmogelijk zeggen 
dat dit een aanmoediging moet 
voorstellen voor de werknemers in de 
onderhandelingen. Inleveren voor 
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werk komt daar immers bovenop. Dat 
gaat voor de mensen, die net boven 
het minimum zitten, straks betekenen 
-3,5% en voor de modale inkomens 
zelfs -4,5% a -5%. Hoe moet dat? 

Ik ben het eens met de strekking 
van het wetsontwerp. Ik ben het eens 
met vrije onderhandelingen op 
c.a.o.-niveau. Ik doe echter het 
dringende verzoek aan het kabinet 
een veel duidelijker eigen beleid te 
voeren ten aanzien van herverdeling 
van arbeid en inkomen. Ons stemge-
drag bij de wetsontwerpen, die deze 
week aan de orde zijn, zal heel 
duidelijk op die eerlijker verdeling 
gericht zijn. 

Ten slotte stelt mijn fractie het zeer 
op prijs om heel regelmatig geïnfor-
meerd te worden over de concrete 
resultaten van het stichtingsakkoord 
op c.a.o.-niveau, zowel indien zij 
positief uitvallen, als indien zij 
negatief uitvallen. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag slaan wij een 
kleine mijlpaal in de sociaal-economi-
sche geschiedenis van Nederland. 
Werkgevers en werknemers hebben 
elkaar gevonden, althans, zij hebben 
een basis gelegd voor een beleid dat 
strookt met de door onze fractie 
voorgestane politiek van werk boven 
inkomen. Wij leggen hier als wetgever 
op verzoek een wettelijke brug in de 

hoop dat velen over die brug zullen 
trekken. 

Een hoofdpunt van alle gesprekken 
overc.a.o.-en en arbeidsvoorwaarden-
beleid zal in onze ogen moeten zijn 
werk, vervolgens werk en daarna 
werk. Pas dan kunnen wij weer 
spreken over centjes en procenten. Dit 
is de verantwoordelijkheid van alle 
c.a.o.-partners, maar bovenal van alle 
mensen die op enigerlei wijze verant-
woordelijkheid dragen voor het 
functioneren van bedrijven en 
instellingen. 

Aan directies, als ondernemings-
raadsleden, en aan personeelsfunctio-
narissen, als bedrijfsleiders, stellen 
wij de dringende vraag vanuit de 
samenleving: geef meer mensen een 
kans op zinvolle arbeid, geef in het 
bijzonder meer keuzemogelijkheden 
aan mensen om in afwijkende 
arbeidstijden aan het arbeidsproces 
deel te nemen. Daarbij komt dat de 
ene huishouding nu eenmaal meer 
mogelijkheden heeft om een stootje 
inkomensachteruitgang te ondergaan, 
dan een andere huishouding. 

In het bijzonder ligt ereen geweldige 
verantwoordelijkheid om een helder 
aanbod te doen aan de jongere 
generatie. Men denke aan de 32-urige 
werkweek of andere vormen die meer 
mogelijkheden geven aan jonge 
mensen om op enigerlei wijze in het 
arbeidsproces te treden. 

Onze fractie heeft dat in verschillen-
de vormen van woord en geschrift 
naar buiten gebracht en wij hopen en 

De heer Weijers (CDA) 

vertrouwen, dat in het vervolg van het 
beleid deze gedachten onzerzijds in 
de beschouwingen worden betrokken. 
Uitdrukkelijk pleit mijn fractie voor 
variabele mogelijkheden, toegesneden 
op situaties van bedrijven en wensen 
van mensen. Een voor ieder geldende 
arbeidstijdverkorting van bijvoorbeeld 
een uur per week, zal in onze ogen 
verdampen. Dat levert onvoldoende 
nieuwe arbeidsplaatsen op. 

De overheid zal bij dit proces een 
helpende en dienende rol hebben te 
vervullen. Het zou in onze ogen zeer 
goed zijn, als de sociale partners en 
de overheid meer gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid op dit punt 
zouden willen beleven. In dit licht 
zouden wij ons kunnen voorstellen, 
dat de besteding van de extra's en van 
alle andere gelden in het kader van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
en langdurige werkloosheid veel meer 
een zaak van gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid zou zijn dan zij 
nu is. Is de Minister bereid om dit 
waar te maken? 

Mijn tweede opmerking houdt 
verband met het gelukkige feit, dat de 
sociaal-economische stamhoofden 
kennelijk wat minder nadruk zijn gaan 
leggen op de inkomens en meer op 
het verdelen van het schaarse goed 
arbeid. Ik merkte reeds op, dat wij dit 
terecht vinden. Wij lopen in dit goede 
land al lang genoeg als hijgende 
herten achter statistische heilige 
koeien aan. Immers, bij voorbeeld het 
echte aantal Jannen Modaal - de 
gezinnen met één inkomen, zonder 
huursubsidie, studiebeurs of wat 
dan ook - is in aantal zeer bescheiden, 
maar wij verheffen met elkaar de 
modale man tot een soort morale 
man. 

Onze inkomenspolitieke instrumen-
ten zijn verouderd en ons hele denken 
op dit punt is aan modernisering toe. 
Mijn vriend en collega de heer 
Gerritse zal hierop bij de behandeling 
van de inkomensbrief doorborduren. 

Mijn fractie betreurt, dat opeenvol-
gende ministers van Sociale Zaken 
niet hebben voldaan aan ons verzoek 
om op het gebied van invoeren van 
politieke wensen op inkomensgebied 
een advies aan de SER te vragen. Nu 
zitten wij met de gebakken peren, als 
het gaat om de vakantietoeslag. Dit 
Huis zal zich herinneren, dat de wens 
van aftopping en afroming van de 
vakantietoeslag door onze fractie is 
gevraagd en in een motie neergelegd. 
De motie werd door de opeenvolgende 
ministers uitgevoerd. Men is in ons 
land nu gewend geraakt aan een 
gekortwiekte vakantietoeslag. Dat 
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dreigt nu teloor te gaan. Wij betreuren 
dat zeer. 

Wij hebben ernstig overwogen om 
het aan de orde zijnde wetstontwerp 
op dit punt enigermate bij te kleuren, 
zodat de vakantietoeslag-aanspraken 
niet zo gemakkelijk zouden kunnen 
wegvloeien. Wij zien daarvan af, 
omdat de sociale partners ons 
nadrukkelijk hebben verzocht, zulks 
niet te doen. Welnu, dan zijn woord 
en daad aan die sociale partners. Wij 
zien de rapportage in april met 
spanning tegemoet. De wens van de 
vakbeweging om inkomensplaatjes te 
repareren, komt bij ons wat merkwaar-
dig over, als men op het primaire 
inkomensterrein zijn eigen eerstge-
boorterecht gaat verliezen. Het is 
immers vreemd, als de volksvertegen-
woordig ing zich meermalen uitspreekt 
voor beperking van vakantietoeslag, 
terwij l de vakbeweging dat vaandel 
niet zou overnemen. 

Wij hebben heden een schrijven 
gekregen van de Minister van Binnen-
landse Zaken over de vakantietoeslag, 
aftopping en afroming bij de ambte-
naren. Dat brengt mij op de vraag, die 
in de schriftelijke gedachtenwisseling 
niet erg helder is beantwoord, hoe dat 
nu ligt met de trendvolgers-c.a.o.'s. 
Kan de Minister daarover heden 
duideli jkheid geven? 

Al met al staan wi j , wat betreft het 
doel, positief ten opzichte van het 
wetsontwerp. Wij complimenteren de 
Minister met dit succes en hopen dat 
hiermee een weg is ingeslagen in het 
belang van ons land. Woord en daad 
zijn nu aan de samenleving, in het 
licht van de door mijn partij voorge-
stane gespreide verantwoordeli jkheid. 
Ook deze verantwoordeli jkheid kent 
echter in onze ogen haar grenzen. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van de SGP 
heeft de totstandkoming van het 
centraal akkoord tussen de sociale 
partners als een positieve zaak 
ervaren. Door het akkoord is de 
mogeli jkheid geopend, decentraal de 
nominale loonruimte te gebruiken 
voor het terugdringen en zo mogelijk 
opheffen van de afbraak van bestaande 
arbeidsplaatsen, voor het gemeen-
schappelijk zoeken naar verantwoorde 
vormen van de herverdeling van de 
arbeid en voor bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Gelet op de 
moeizame gang van zaken op deze 
terreinen in de achter ons liggende 
jaren, zou de bereidheid van de 
sociale partners om, vanuit het besef 

van eigen medeverantwoordeli jkheid 
voor deze problemen, gezamenlijk tot 
aanzetten te komen om de problemen 
terug te dringen wellicht als een 
doorbraak kunnen worden be-
schouwd. 

Mijn fractie hoopt tevens dat een en 
ander mag worden uitgelegd als een 
keuze voor werk boven inkomen, een 
keuze die ook mijn fractie reeds lang 
maakte. 

De Regering wil maximale ruimte 
bieden voor de uitwerking van het 
bereikte akkoord in de onderhandelin-
gen op bedrijfstaks- en ondernemings-
niveau. Dat is een goede zaak. De 
vervolgonderhandelingen moeten 
zich onder zo weinig mogelijk ti jddruk 
kunnen voltrekken. Opschorting van 
de werking van ca.o."bepalingen 
vanaf 1 januari aanstaande is daarvoor 
nodig. Vandaar, dat mijn fractie in 
beginsel akkoord gaat met dit wets-
ontwerp, waarin wordt geregeld dat 
op gezamenlijk verzoek van de 
c.a.o.-partijen de werking van c.a.o.-
loonbepalingen kunnen worden 
opgeschort gedurende een door 
hen zelf te bepalen termi jn. 

Op deze wijze kunnen ook reeds 
vastliggende afspraken in de bespre-
kingen worden betrokken. Het gaat 
dan vooral om de prijscompensatie, 
de vakantiebijslag en de eventuele 
eindejaars-uitkeringen. Het is goed 
dat deze componenten van inkomen 
in vrije loononderhandelingen ter 
discussie zijn komen te staan, om ze 
eventueel te besteden aan werkgele-
genheid bevorderende voorzieningen. 

De in het wetsontwerp opgenomen 
systematiek lijkt mijn fractie deugde-
lijk. Alleen heeft ons, ook na kennisne-
ming van de nota naar aanleiding van 
het verslag, de vraag nog bezig-
gehouden of de werkingssfeer 
voldoende waterdicht is. Voor 
ca.o.-inkomens en inkomens welke 
via algemene verbindendverklaring 
aan ca.o. 's zijn gekoppeld is de zaak 
duidelijk. Hoe werkt een en ander 
echter uit op de niet-ca.o."inkomens, 
waarvoor in het geheel geen overeen-
komsten zijn, de zogenaamde restca-
tegorie, of waar krachtens bestendig 
gebruik of overeenkomst een bepaalde 
ca.o. van enig bedrijf wordt gevolgd, 
de zogenaamde volgers? Hoe groot, 
zo vroegen wij ons af, zijn deze 
categorieën? Kan door loonontwikke-
lingen ten aanzien van deze categorie-
en het centraal beoogde beleid toch 
nog niet worden doorkruist? Wat zal 
de Minister daaraan dan doen? 

Mijnheer de Voorzitter! De conside-
rans van het wetsontwerp strekt zich 
terecht niet uit tot de lastenverdeling 

over de diverse inkomensgroepen, 
maar beperktzich in overeenstemming 
met het stichtingsakkoord tot het 
werkgelegenheidsbeleid. Onmisken-
baar evenwel is de mate van acceptatie 
van het akkoord in de bedrijfstakken 
en ondernemingen afhankelijk van het 
uiteindelijke inkomensbeeld. Het 
inkomensbeeld dat ons in de brief d.d. 
9 december over het sociaal-econo-
misch en financieel beleid 1983 wordt 
gepresenteerd - daarover komen wi j 
overigens in de loop van de week nog 
te spreken — is — ik zeg dat reeds -
voor mijn fractie bepaald nog niet in 
alle opzichten bevredigend. Daarbij 
laat ik het nu verder even. 

Mijn fractie hoopt intussen dat de 
gewekte verwachtingen rond het 
centraal akkoord zullen mogen 
worden bewaarheid. Overdreven 
verwachtingen hebben wij overigens 
niet. Op dit punt wil len wi j echter best 
ongelijk krijgen. Bij alles geldt, dat de 
centrale overheid zelf als werkgever 
een duidelijk en voorbeeldig beleid 
heeft te voeren. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! In betrekkelijk korte tijd is 
de wenselijkheid van differentiatie en 
decentralisatie in de loonvorming in 
brede kring geaccepteerd; van de 
Centrale voor middelbaar en hoger 
personeel, via de werkgevers- naar de 
werknemersorganisaties, met als 
meest sprekend voorbeeld het 
preadvies van de FNV-econoom Vos 
voor de Nederlandse Vereniging voor 
Staatshuishoudkunde. Het tweede 
rapport van de commissie-Wagner 
pleitte zelfs voor het afschaffen van 
alle wettelijke mogelijkheden voor de 
Regering om in te grijpen in de 
loonvorming. Zo ver gaat het regeer-
akkoord van het nieuwe kabinet niet, 
maar er wordt feitelijk wel een zeer 
terughoudend beleid gevoerd. Ik 
neem graag aan, dat het kabinet dit 
voornamelijk uit overtuiging doet. De 
omstandigheden maken wel dat het 
kabinet zijn overtuiging in dezen kan 
volgen. Onafhankelijk van het akkoord 
van 24 november was immers door 
het vorige kabinet bij de indiening van 
de Miljoenennota al besloten om 
ambtenarensalarissen, sociale 
uitkeringen en minimumlonen te 
bevriezen. 

Gelet op de budgettaire situatie van 
het Rijk, viel er aan die beslissing 
nauwelijks te tornen. Vanwege deze 
feitelijke ontkoppeling kon het kabinet 
ook meer risico's nemen met het vrij 
laten van de loonvorming op decen-
traal niveau. Of het kabinet ook 
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zijn overtuiging zou hebben gevolgd 
als die bevriezing er niet was geweest, 
is een boeiende vraag die echter 
waarschijnlijk wel niet beantwoord zal 
worden. 

Ook is duidelijk geworden dat er 
een blijvende behoefte bestaat aan 
wettelijke mogelijkheden om op een 
gewenst moment in te grijpen in de 
loonvorming. De dreiging van de 
adempauze - een soort veredelde 
loonpauze - heeft in niet geringe 
mate bijgedragen aan de totstandko-
ming van het akkoord. In een aantal 
opzichten is het gesloten akkoord toe 
te juichen. Ik denk hierbij in de eerste 
plaats aan het feit dat het akkoord 
getuigt van het besef dat de creatie 
van werkgelegenheid in de marktsec-
tor door middel van herverdeling van 
arbeid de primaire verantwoordelijk-
heid is van de sociale partners. 

Dat is winst vergeleken met de 
situatie van ongeveer een jaar 
geleden toen wij verontrust in de pers 
berichten lazen over het bij wet 
afdwingen van arbeidstijdverkorting 
voor iedereen. Die geluiden worden 
gelukkig nu niet meer gehoord van 
regeringswege. 

Dat de Regering een akkoord over 
herverdeling van arbeid toejuicht en de 
wettelijke belemmeringen voor dit 
akkoord weg wil nemen, is een goede 
zaak. Mijn fractie is niet de overtuiging 
toegedaan dat herverdeling van arbeid 
een hoofdelement kan zijn in het 
regeringsbeleid ter zake van de 
stimulering van werkgelegenheid. In 
het ontwerp-advies van de commissie 
van economische deskundigen wordt 
er ook op gewezen dat arbeidstijdver-
korting slechts kan worden doorge-
voerd in combinatie met een herstelbe-
leid, gericht op beheersing van de 
collectieve sector en versterking van de 
marktsector. In dit verband wil ik ook 
graag het belang van een veelomvat-
tend werkgelegenheidsbeleid bena-
drukken. 

In de te verwachten notitie werkge-
legenheid zal een brede aanpak 
centraal moeten staan. Wenselijk is 
dat er een duidelijke relatie wordt 
gelegd tussen koopkrachtoffers en 
initiatieven ter bevordering van de 
werkgelegenheid. Kan de Minister 
bevestigen dat dit metterdaad zal 
gebeuren? 

Herverdeling van arbeid kan mee 
helpen aan het oplossen van een 
aantal acute knelpunten. Daarvoor wil 
ook mijn fractie graag mede de ruimte 
scheppen, ook al omdat het onderha-
vige akkoord voorziet in een doorbre-
king van het systeem van de automa-
tische prijscompensatie. 
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Het verder vorm geven van een 
beleid van herverdeling van werkgele-
genheid behoort tot de competentie 
van de sociale partners. Toch kan het 
de Regering niet helemaal koud laten 
welke vormen van herverdeling zullen 
worden gekozen. Immers, als gekozen 
zou worden voor een arbeidstijdver-
korting per week of per dag en dat 
zou op enigszins grote schaal gaan 
gebeuren, dan gaat daarmee een 
sterke aandrang uit naar een algemene 
arbeidstijdverkorting. Mijn fractie 
meent dat een dergelijke vorm van 
herverdeling van arbeid met name de 
zgn. alleenverdieners in de problemen 
kan brengen. 

Voor de Regering kunnen deze 
problemen acuut worden als veel 
alleenverdieners door de arbeidstijd-
verkorting onder het sociale minimum 
zouden zakken. Dat zou betekenen 
een forse extra uitgavenlast voor de 
Regering in het kader van het echte 
minimabeleid. Zou herverdeling van 
arbeid plaats gaan vinden door het 
geven van extra vrije dagen op 
jaarbasis, zoals voor de bouwsector is 
voorgesteld, dan zal dat weinig zoden 
aan de dijk zetten in de vorm van 
nieuwe arbeidsplaatsen. De druk op 
het gebruik maken van werkloosheids-
regelingen zal daardoor niet afnemen. 
Is de bevordering van deeltijdarbeid 
en van werkgelegenheid voor jongeren 
in dit verband niet het meest wenselijk? 

Is de Regering bereid, deze wense-
lijkheden naar voren te brengen in de 
nieuwe overlegronde die begin 
volgend jaar is gepland? 

Mijn fractie heeft er tijdens de 
debatten over de regeringsverklaring 
haar twijfels over uitgesproken of er 
op grond van het akkoord van 24 
november wel sprake kan zijn van een 
autonome loonmatiging. In mijn ogen 
is er pas sprake van een echte 
loonmatiging als er verder niets 
tegenover staat. De Minister-President 
heeft dat toen tegengesproken. 

Tot mijn verrassing las ik in een 
interview met de Minister van Finan-
ciën in de Volkskrant van hedenmor-
gen, dat ook hij van mening is dat er 
geen sprake is van echte inkomensma-
tiging en dat de kans op sluiting van 
een bedrijf er niet kleiner door wordt. 
Daarvan is pas sprake als er na de 
inlevering van de prijscompensatie 
gesproken zou worden over korter 
werken tegen evenredige verminde-
ring van loon. Deze benadering komt 
op mij vertrouwd over. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid lijkt mij bij uitstek 
bevoegd om hierover duidelijkheid te 
verschaffen. Wie vertolkt nu het 
officiële standpunt van het kabinet, de 

Werkgelegenheidsbeleid 

Minister-President vorige maand of 
de Minister van Financiën vandaag? 

Op 1 januari aanstaande wordt de 
oude tekst van artikel 10 van de 
Loonwet van kracht. Is het juist om te 
stellen dat de Regering dan voor 1983 
geen enkele wettelijke mogelijkheid 
meer heeft om de vakantiegeldmaat-
regel te continueren? Leidt dit niet tot 
de conclusie dat de sociale partners 
dan de enig verantwoordelijken zijn 
voor het al dan niet doorgaan van 
korting en aftopping van de vakantie-
toeslag? Ligt de sleutel voor het 
realiseren van de meest gewenste 
koopkrachtontwikkeling voor volgend 
jaar daarom thans niet primair bij de 
sociale partners? 

Mijn laatste vragen betreffen de 
niet-c.a.o."inkomens. Zal een verkor-
ting van de arbeidsduur bij deze 
categorie werknemers niet moeilijker 
te realiseren zijn dan bij de werknemers 
die onder een ca.o. vallen? Hoe zal 
het akkoord worden vertaald, door 
middel van de Wet op de niet-c.a.o.-
inkomens, voor de werknemers die 
niet worden geraakt door artikel 3 lid 
3 van dit parapluwetje? Dat zijn dus 
de werknemers van wie de werkgever 
niets met enige ca.o. te maken heeft. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Jongstleden zaterdag 
typeerde een politiek commentator de 
situatie waarin het kabinet zich 
bevindt ongeveer als volgt. Door het 
bereiken van een akkoord tussen de 
sociale partners kreeg het kabinet de 
wind mee. Vervolgens doet het er 
echter alles aan om er tegenin te 
fietsen en dus wind tegen te krijgen. 
Ik vind dit beeld van toepassing op 
het totale debat dat wij deze week 
zullen voeren met de Regering over 
de concretisering van het sociale en 
het financiële beleid. Met het wets-
ontwerp dat nu aan de orde is, staan 
wij aan het begin van dit debat. 

De proloog van de koers. Bovendien 
is het dat gedeelte van de koers waar 
het kabinet de wind mee heeft. Door 
op 24 november jongstleden in de 
Stichting van de Arbeid een akkoord 
te sluiten, zorgden de sociale partners 
ervoor dat de Regering ontkwam aan 
haar voornemen, een adempauze in 
te stellen. Wij hebben evenals vele 
andere partijen in deze Kamer reeds 
onze waardering voor het bereiken 
van het Stichtingsakkoord geuit. Nu 
wij bijna een maand verder zijn, wil ik 
hieraan niets afdoen. 

Ik wil echter wel een kanttekening 
plaatsen bij de euforie die zich van 
vrijwel iedereen meester maakte bij 
het vernemen van een akkoord voor 
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het eerst na 10 jaar. Met name de 
betrokken partijen bij het akkoord 
hebben ons ondertussen duidelijk 
gemaakt, dat het om iets wezenlijk 
anders gaat dan een centraal akkoord. 
Als wi j de aard en het karakter van het 
Stichtingsakkoord goed hebben 
begrepen, dan is er geen sprake van 
een dwingende afspraak op centraal 
niveau, maar veeleer van een aantal, 
evenwel zeer gewichtige, aanbevelin-
gen van het centrale niveau aan het 
adres van de sociale partners voor het 
overleg op decentraal niveau, het 
niveau van de bedrijfstakken en 
bedrijven. 

De berichten over het akkoord 
liepen niet altijd synchroon; zo nu en 
dan was er zelfs sprake van tegenstrij-
digheid. Dit geldt met name voor de 
berichtgeving in de bladen van de 
centrale organisaties van werkgevers 
en werknemers. Wij hebben daaruit 
de conclusie getrokken dat het om 
een zeer broze onvereenkomst gaat. 
De toekomst zal leren wat de werkelijke 
waarde ervan is. Dan pas zal ook 
duidelijk worden welke risico's er in 
het geding zijn, of er inderdaad 
arbeidstijdverkorting wordt gereali-
seerd voor prijscompensatie en of de 
lastenverdeling niet onevenwichti-
ger is geworden door uitbetaling van 
de volledige vakantietoeslag. 

Maar laat er geen misverstand over 
ontstaan, wij juichen de totstandko-
ming van het Stichtingsakkoord toe, 
vanwege het eminente belang dat dit 
akkoord kan krijgen voor de bestrijding 
van de werkloosheid.Wij achten het 
van groot belang dat er onderhandeld 
wordt over het aanwenden van 
loonaanspraken voor werkgelegen-
heidsbevorderende maatregelen. Wij 
hebben er ook vertrouwen in dat de 
onderhandelingen zullen uitstijgen 
boven het niveau van de eerste vraag 
die de partners in het overleg zich nu 
hebben te stellen, namelijk: doen wi j 
het wel of doen wij het niet. Wij 
vertrouwen erop dat op het niveau 
van de ca.o.'s van de bedrijven en 
bedrijfstakken, de prijscompensatie, 
de vakantietoeslag en andere vormen 
van incidentele uitkeringen worden 
afgewogen tegen maatregelen die 
bevorderend zijn voor de werkgelegen-
heid. Wij verwachten dat hierover 
heldere en controleerbare afspraken 
worden gemaakt, in het belang van 
hen die afzien van in geld waardeer-
bare arbeidsvoorwaarden. 

In dit verband kom ik bij de afspraak 
tussen de Regering en de Stichting 
van de Arbeid om in de loop van het 
voorjaar van 1983, nadere informatie 

De heer Buurmeijer (PvdA) 

uit te wisselen over de feitelijke 
ontwikkelingen en de uitkomsten van 
de ca.o."Onderhandelingen. Gelet op 
hetgeen reeds door mij is opgemerkt, 
zal het duidelijk zijn dat wi j zijn 
geïnteresseerd in rapportage hierover 
door de Regering aan de Kamer. Wij 
zijn tevreden met de verklaring van de 
Regering dat zij bereid is - dit in 
antwoord op een eerder verzoek van 
mijn fractie bij de schriftelijke voorbe-
reiding van het onderhavige wets-
ontwerp - dit te doen. 

Van belang acht ik ook de opmerking 
van de leden van de fractie van het 
CDA in het verslag, namelijk dat zij 
aandringen op spoed inzake de uit te 
brengen notities over de werkgelegen-
heid, zowel aan de sociale partners 
als aan de Kamer. Wij begrijpen deze 
zorg. Tot op dit moment is hetgeen de 
Regering denkt te ondernemen, 
volstrekt onvoldoende, alleen al door 
het gebrek aan concrete beleidsvoor-
nemens op dit punt. 

Het verzoek van de fractie van het 
CDA hebben wij dan ook begrepen als 
een aansluiting bij de door ons geuite 
kritiek op dit onderdeel van het beleid 
van de Regering. Mag ik uit de reactie 
van de Regering begrijpen dat wi j 
vóór de behandeling van de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over een dergelijke notitie kunnen 
beschikken? Ik verzoek de Regering 
deze notitie vergezeld te doen gaan 
van een eerste rapportage over het 
verloop van de uitvoering van het 
Stichtingsakkoord. 

Ik kom nu te spreken over het 
wetsontwerp zelf. Het is ingediend 
door de Regering op verzoek van 
sociale partners. Dit is dus een ware 
ommekeer, vergeleken met talloze 
maatregelen die achtereenvolgende 
regeringen hebben voorgesteld om 
tot regulering van de arbeidsvoorwaar-
den te komen. Zo iets gebeurde 
nimmer op verzoek van de sociale 
partners, maar steeds onder protest 
van die zijde. 

Uit de schriftelijke voorbereiding is 
ons opgevallen - ook uit het betoog 
van de heer De Korte zoeven kwam dit 
naar voren - dat de fractie van de 
VVD in een ware jubel uitbarst 
wanneer zij haar opvattingen over dit 
wetsontwerp verwoordt. Alle opvattin-
gen van de VVD over de rol van de 
overheid, spreiding van de verant-
woordeli jkheid, het dirigisme van een 
adempauze, deregulering en wat dies 
meer zij, zijn samengevat in die brede 
jubel. 

Uit hetgeen hiervoor over de 
risico's van het Stichtingsakkoord 
door mij is opgemerkt, moge duidelijk 
zijn dat wij een dergelijke jubel wat 
overdreven vinden. Dit wetsontwerp 
is in onze visie niet meer dan een 
voorziening op basis waarvan het 
voor de sociale partners mogelijk 
wordt, overleg te voeren op basis van 
de beginselen van het Stichtingsak-
koord; dit is de functie van dit wets-
ontwerp, niet meer en niet minder. 

In dit wetsontwerp wordt - nadat 
het aanvaard is - de mogelijkheid 
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geboden om opschorting te bereiken 
van aanspraken die op basis van de 
lopende ca.o.'s vanaf 1 januari 
aanstaande zouden gelden. Deze 
voorziening maakt het de sociale 
partners mogelijk om op het niveau 
van de ca.o. 's een adempauze in te 
voeren voor een periode die men zelf 
overeenkomt. 

Waar sociale partners op centraal 
niveau zelf zijn overeengekomen om 
een dergelijke adempauze bij hun 
leden aan te bevelen, hebben wij 
waardering voor de snelheid waarmee 
de Regering deze voorziening als 
wetsontwerp bij de Kamer aanhangig 
heeft gemaakt. Deze wetgeving is in 
die zin niet meer dan een technische 
voorziening. 

De Regering heeft, tot onze instem-
ming overigens, op vragen onzerzijds 
in het verslag duidelijk gemaakt dat 
het om meer gaat. De beantwoording 
heeft, wat ons betreft, niet alle 
onduidelijkheid weggenomen. Dit is 
voor ons thans aanleiding om opnieuw 
in te gaan op de principiële kwestie 
van de verantwoordeli jkheid van 
Regering en parlement inzake arbeids-
voorwaarden en de lastenverdeling 
over de verschillende bevolkingsgroe-
pen. 

Wij hebben gesteld, in te kunnen 
stemmen met de opvatting van de 
Regering dat in de considerans van 
het wetsontwerp geen passage 
behoeft te worden opgenomen met 
betrekking tot een evenwichtige 
verdeling van lasten, niet alleen op 
grond van het formele gegeven dat 
dit in het Stichtingsakkoord niet wordt 
behandeld, maarten principale 
vanwege ons uitgangspunt dat de 
Regering en de Kamer de eindverant-
woordeli jkheid dragen voor het 
inkomensbeleid in dit land. 

De Regering ontkent deze opvatting 
niet in haar reactie op onze bijdrage in 
het verslag, maar zij blijft er wat 
omheen draaien. Dit is niet zo vreemd, 
want de VVD komt eveneens tot de 
conclusie, dat de problematiek van de 
lastenverdeling niet in de considerans 
dient te worden opgenomen; de VVD 
komt dus tot dezelfde conclusie op 
grond van volstrekt andere overwegin-
gen. 

In de opvattingen van de VVD-fractie 
moet het aan de sociale partners 
worden overgelaten of er in 1983 een 
evenwichtiger inkomensbeleid als 
gunstig neveneffect tot stand komt. 
De Regering komt niet verder dan de 
formule dat de Regering en parlement 
enerzijds en de sociale partners 
anderzijds ieder hun eigen verantwoor-
delijkheid hebben. 

In haar reactie op de stellingname 
van de VVD dat de overheid een 
afstandelijke houding dient in te 
nemen, wordt daarnaast nog gesteld 
iat dit geenszins per definitie het 

geval hoeft te zijn. Ik neem deze 
laatste constatering als uitgangspunt. 
Het is per definitie juist andersom. Ik 
hoop in dit debat opheldering te 
krijgen over de enerzijds-anderzijdspo-
sitie van overheid en sociale partners. 
In een dergelijke positieschildering 
wordt er geen recht gedaan aan onze 
visie dat Regering en parlement de 
uiteindelijke verantwoordeli jkheid 
dragen. 

Overigens zou ik op dit moment 
niet zoveel aandacht aan deze kwestie 
besteden, als er niet een zeer concrete 
aanleiding voor bestaat. Ik doel op de 
maatregel inzake de korting en 
aftopping van de vakantietoeslag die 
per 1 januari aan zijn einde komt. 

In de eerste plaats wi l ik terugkomen 
op een eerdere vraag van ons om aan 
te geven hoe de sociale partners 
hebben gereageerd op het verzoek 
van de Regering de korting en 
aftopping van de vakantietoeslag 
vri jwil l ig voort te zetten. In de nota 
naar aanleiding van het verslag 
antwoordde de Regering dat het 
beroep positief tegemoet is getreden. 
Lichtelijke verbazing, om het nu 
zachtjes uit te drukken. Wat staat er in 
de Onderneming van 3 december 
1982? 

'Wij schrokken wel toen Minister-
President Lubbers vorige week 
woensdag in de Tweede Kamer 
mededeelde dat voortzetting van 
korting en aftopping van de vakantie-
toeslag in de rede ligt. Wij vonden 
juist dat nieuw verworden onderhan-
delingsvrijheid - geen looningrepen 
na zoveel jaren geleide loonpolitiek -
zo belangrijk was, dat zij niet in 
gevaar mocht worden gebracht door 
een nieuwe ingreep, in dit geval via 
de vakantietoeslag'. 

Deze passage in het redactielogbloek 
eindigt met de vermelding van een 
VNO-persbericht onder de kop: 'Geen 
afspraak over vakantietoeslag'. In 
hetzelfde nummer van de Onderne-
ming lezen wi j in de rubriek commen-
taar: 'Een vri jwil l ige of door het 
kabinet gedwongen aantasting van de 
vakantietoeslag zou toch weer de 
onderhandelingsruimte van de 
c.a.o.-partijen verminderen en 
daarmee de bodem onder het Stich-
tingsakkoord wegslaan. 'Hoe kan de 
Regering nu stellen dat er positief op 
haar beroep is gereageerd. Voor een 
ieder waarneembaar gooit het VNO 
blijkens publikaties in haar officiële 

mededelingenblad de deur keihard 
dicht. 

Moet ik deze houding overigens ook 
opmaken uit de stellingname van de 
VVD als deze het heeft in het verslag 
over 'vri jwil l igheid zou wel eens de 
grootste bereidwill igheid kunnen 
opleveren.' Graag wi l ik duidelijkheid 
van de Regering over de reactie die zij 
heeft gekregen op haar dwingende 
beroep op de Stichting van de Arbeid 
inzake de vakantietoeslag. In de 
memorie van toelichting deed de 
Regering mededeling van haar 
oordeel inzake korting en aftopping 
van de vakantietoeslag en maakte 
melding van de steun van een groot 
deel van de Staten-Generaal. 

Mijn fractieleider heeft bij het debat 
over de regeringsverklaring nadrukke-
lijk naar voren gebracht hoe wi j hier 
tegenover staan. De Regering kiest 
echter geen duidelijke positie. In 
eerder genoemd artikel in het VNO-
blad de Onderneming, kiest het VNO 
principieel stelling in deze kwestie. Ik 
citeer nog eens: 'Bovendien geldt dat 
de overheid de c.a.o.-partijen niet 
mag opzadelen met een verantwoor-
delijkheid ten aanzien van het inko-
mensbeleid op nationaal niveau'. 

'Het gaat niet aan de consensus 
tussen sociale partners te verstoren, 
teneinde de eigen verantwoordelijk-
heid te ontgaan'. Wij zijn het hiermee 
eens, maar wij vragen ons wel af of 
het VNO zich ten volle heeft gereali-
seerd wat het hier schreef. Vrij 
vertaald zou ik zeggen: je moet geen 
broedende kip storen. Maar het wordt 
anders als blijkt dat er bij het broedsel 
vuile eieren zitten. Dit blijkt rond de 
ti jd dat de broedtijd ten einde is. 

Wij bepleiten dan ook niet nu reeds 
een maatregel waarin de vakantietoe-
slag wordt gekort en afgetopt. Niet nu, 
omdat wi j vinden dat de sociale 
partners de mogelijkheid moeten 
krijgen om deze ruimte aan te wenden 
voor werkgelegenheidsmaatregelen, 
maar wi j waarschuwen voor het 
gevaar dat dreigt als dit wel gebeurt 
en de ruimte van de gekorte en 
afgetopte vakantietoeslag weer wordt 
uitbetaald. Voor een deel van hen die 
nu een offer lijken te brengen volgens 
voorstellen van de Regering, zal dan 
een geheel andere inkomenspositie 
ontstaan. Ik doel dan op de hogere 
inkomensgroepen. Op deze wijze zal 
het door het kabinet beoogde inko-
mensbeeld, zoals neergelegd in zijn 
brief over de koopkrachtontwikkeling 
in 1983, niet meer dan een illusie zijn. 

Ik ga er nu niet verder op in. Dat zal 
later op de dag gebeuren door mijn 
fractiegenoot Wöltgens. Ik vraag 
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alleen opheldering over de volgende 
passage uit deze brief: 'Tegen die 
achtergrond' (bedoeld wordt het 
anders aanwenden van de effecten 
van het aflopen van de maatregelen 
met betrekking tot de vakantietoeslag) 
'acht het kabinet het op dit moment 
gerechtvaardigd te vertrouwen op de 
uitkomsten van de c.a.o.-onderhande-
lingen op dit punt'. 

Bedoelt de Regering hiermee dat zij 
vooralsnog de sociale partners de 
ruimte wil bieden om in vri jwil l igheid 
tot een andere aanwending van de 
door beëindiging van de korting en 
aftopping ontstane ruimte te komen 
en tevens dat er een moment kan 
komen waarop de Regering haar 
eigen verantwoordelijkheid zal 
nemen? Als dit het standpunt van de 
Regering is, zijn wij het daarmee 
eens. 

Het is dan echter niet enerzijds de 
verantwoordelijkheid van de Regering 
en anderzijds de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners, maar, gelet 
op het tot stand komen van het 
stichtingsakkoord vooralsnog een 
verantwoordelijkheid van de sociale 
partners binnen het kader van de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid van 
Regering en parlement. Dit zo zijnde, 
vraag ik de Regering wanneer zij zich 
definitief denkt uit te laten over het al 
dan niet treffen van een voorziening. 
Deze vraag moet zeker ook de CDA-
fractie interesseren, gelet op de 
stellingname van collega Weijers in 
het verleden en opnieuw in zijn 
bijdrage van hedenmiddag. 

In dat licht hebben wi j ook proble-
men met de finale einddatum voor de 
eventuele opschortingstermijnen van 
1 oktober 1983. Tot zolang mag er 
toch geen onduidelijkheid bestaan 
over de al dan niet volledige verzilve-
ring van de vakantietoeslag, temeer 
daar het niet verstandig is eventuele 
maatregelen met terugwerkende 
kracht te nemen, indien een dergelijke 
maatregel wordt genomen na de 
maand waarin over het algemeen de 
vakantie-uitkering wordt uitbetaald. In 
onze visie zal de Regering eind maart 
haar definitieve positie moeten gaan 
bepalen in deze kwestie. 

Ik vraag om een duidelijke reactie 
van de Regering op dit wezenlijke 
element van het inkomensbeleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop in 
voldoende mate aan de hand van dit 
concrete voorbeeld duidelijk te 
hebben gemaakt dat het nodig is dat 
de Regering zich niet onttrekt aan 
haar eigen verantwoordelijkheid voor 
het inkomensbeleid. Het is een 

principiële kwestie, waarop echter 
niet alleen een theoretisch antwoord 
mag worden gegeven. 

Het onderhavige wetsontwerp gaf 
mijn fractie alle aanleiding uitvoerig 
op deze kwestie in te gaan, niet om 
onze steun aan het wetsontwerp 
daarvan afhankelijk te maken, maar 
wel omdat wi j , juist daardoor, van de 
Regering een zeer uitvoerige reactie 
verwachten op het door mij betoogde. 
Het gaat namelijk om het beleidskader 
waarin dit wetsontwerp moet gaan 
functioneren. Dit is niet alleen van 
belang voor nu maar voor het verdere 
debat over de brief inzake de koop-
krachtontwikkeling. 

D 
De heer Nypels (D'66): Staan ze wel in 
grote drommen in de rij om een 
paraplu op te steken? Deze klemmende 
vraag houdt de fractie van D'66 bij de 
behandeling van dit paraplu-wetje 
bezig, mijnheer de Voorzitter. 

Uiteraard zijn wij erover verheugd 
dat de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de 
Stichting van de Arbeid na 10 jaar 
weer een akkoord hebben weten te 
bereiken. Dat geeft overigens aan dat 
steeds meer de ernst van de sociaal-
economische situatie wordt ingezien. 

Ook de kern van het akkoord 
spreekt ons sterk aan: loonmatiging 
onder meer ten behoeve van een 
betere verdeling van werk door 
arbeidstijdverkorting of deeltijdarbeid, 
aanwending hiervoor van de prijscorrv 
pensatie en de ruimte door voortgaan-
de korting en aftopping van de 
vakantietoeslag; totstandkoming door 
aanpassing van de in het arbeidsvoor-
waardenoverleg vastgelegde loonaan-
spraken op grond van decentraal 
overleg op bedrijfstak" of onderne-
mingsniveau, als de c.a.o.-partners dit 
gezamenlijk wensen. 

Het hiervoor op verzoek van de 
Stichting van de Arbeid ingediende 
paraplu-wetje zal onze steun krijgen. 
Wij gaan er daarbij overigens van uit 
dat de 'vertaling' in arbeidsplaatsen-
plannen per onderneming zoveel 
mogelijk zal plaatsvinden in nauwe 
samenspraak met de ondernemingsra-
den. Verheugend is ook dat er op 
centraal niveau overeenstemming is 
bereikt over een aanvullend akkoord 
voor een soortgelijk beleid ten 
opzichte van de niet-c.a.o.-lonen. 

Een arbeidsvoorwaardenoverleg 
zonder directe overheidsrichtlijnen 
dient volgens onze opvattingen een 
kans te krijgen. Er bestaan evenwel 
voortekenen die erop wijzen dat lang 
niet alle c.a.o.-partners staan te 

trappelen om van de door dit wetje 
verkregen mogelijkheden gebruikte 
maken. 

Bij voorbeeld uit kringen van de 
metaalwerkgevers, de Voedingsbond-
FNV en de Rotterdamse haven 
kwamen geluiden, waaruit een 
geringe bereidheid bleek om de 
aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid te volgen. Navolging op 
ruime schaal is dus geenszins zeker. 
Toch is dat in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid èn het 
tegengaan van de ontkoppeling van 
minimumloon en sociale uitkeringen, 
dringend gewenst. 

De fractie van D'66 meent daarom 
dat de Regering de eigen verantwoor-
delijkheid ten aanzien van het arbeids-
voorwaardenbeleid moet behouden 
en daarom de garantie behoort te 
geven dat het akkoord in de Stichting 
van de Arbeid in het algemeen 
voldoende wordt gerealiseerd. Dit kan 
worden bereikt door eventueel, zo 
nodig achteraf corrigerend op te 
treden door het hanteren van bestaan-
de of nieuwe bevoegdheden. Mijn 
fractiegenote mevrouw Groenman 
komt daarop bij het volgende agenda-
punt terug. 

Ik wil nog enkele opmerkingen 
maken over de werkingssfeer van dit 
wetsontwerp. Hierbij ontkom ik er niet 
aan, de inhoud te betrekken van het 
verslag van het mondeling overleg 
over de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector. Dat 
mondeling overleg heeft vorige week 
plaatsgevonden. Ik ontkom hier niet 
aan, omdat volgens het tweede lid 
van artikel 1 van het wetsontwerp, 
arbeidsvoorwaarden van werknemers 
in dienst van werkgevers, welke zijn 
aangewezen op grond van de Tijdelijke 
Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector, van dit wetsontwerp worden 
uitgezonderd. 

Uit informatie, verkregen na de 
inbreng van het verslag, is mij echter 
gebleken, dat voor drie groepen 
werknemers waarvoor de Regering de 
tijdelijke wet w i l gaan toepassen, 
momenteel onderhandelingen tussen 
de c.a.o.-partners worden gevoerd om 
de aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid in de ca.o. bepalingen 
op te nemen. 

Het gaat hier om de werknemers 
die vallen onder de c.a.o.-bedrijfsvere-
nigingen, de ca.o."Ziekenfondsen en 
de Omroep-ca.o., die door de Regering 
tot de collectieve sector worden 
gerekend, maar die als zodanig geen 
trendvolgers zijn en zich rechtstreeks 
op de arbeidsvoorwaarden in het 
bedrijfsleven hebben gericht. 
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Naar mijn opvatting zou de gehele 
uitzondering voor personeel, vallend 
onder de tijdelijke wet, dienen te 
vervallen, omdat die wet overbodig 
en ongewenst is. Kort samengevat 
luiden de bezwaren tegen deze wet: 

In de sectoren die onder de wer-
kingssfeer van die wet vallen, hebben 
de verschillende ministers reeds 
voldoende invloed op de aard en 
omvang van de dienstverlening 
volgens verschillende reeds eerder 
bestaande regelingen, zoals de 
goedkeuring van subsidies, prijzen, 
tarieven, begrotingen of zelfs al 
ca.o. 's. 

De bevoegdheid van de overheid 
om de arbeidsvoorwaarden in deze 
sector te reguleren, ondergraaft de 
verantwoordeli jkheid van de betrokken 
werkgevers- en werknemersorganisa-
ties voor de arbeidsvoorwaarden en 
doorkruist de gewenste ontwikkeling 
in de richting van het afsluiten van 
ca.o. 's in de collectieve sector op 
basis van wilsovereenstemming 
tussen de onderhandelingspartijen, 
zonder eenzijdige beïnvloeding door 
de overheid. 

Een speciale extra bevoegdheid 
voor de overheid om tot een ingreep 
in de arbeidsvoorwaarden in deze 
sector te komen is ongewenst. 
Eventuele beïnvloeding van de 
arbeidsvoorwaarden behoort te 
geschieden op grond van maatregelen 
en criteria die voor alle werknemers 
gelden, bij voorbeeld via de Wet op 
de Loonvorming of een Machtigings-
wet. 

Ik heb afgezien van het via een 
amendement schrappen van het 
tweede lid van artikel 1, omdat ik 
uitga van het feit dat de kamermeer-
derheid de tijdelijke wet heeft aan-
vaard. Anders ligt de situatie ten 
opzichte van de genoemde drie 
groepen ca.o.-personeel uit de 
collectieve sector, die nimmer 
trendvolger zijn geweest. Het gaat 
hierbij dus om het personeel, vallend 
onder de ca.o. 's voor de bedrijfsvere-
nigingen, de ziekenfondsen en de 
omroep. 

Een ruime meerderheid in Tweede 
en Eerste Kamer, waaronder de heren 
Van der Doef en De Korte, samen 
vormend een politiek bont gezelschap 
heeft in navolging van de fractie van 
D'66 door vele betogen, amendemen-
ten en moties, tot nu toe de inlijving 
in de tijdelijke wet van deze drie 
groepen weten te voorkomen. Nu 
voor deze drie groepen de ca.o.-part-
ners pogingen doen, de 'paraplu' op 
te steken, dat wi l zeggen de aanbe-

velingen van de Stichting van de 
Arbeid in hun ca.o. op te nemen, 
vraag ik van de Regering de garantie 
dat het 'paraplu-wetje' voor hen van 
ioepassing zal zijn. 

Dit kan worden bereikt door hen 
niet als gevolg van aanwijzing 
krachtens de tijdelijke wet onder de 
uitzonderingsbepaling te brengen, 
waardoor zij van de regen in de drup 
komen! 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Reeds tijdens de debatten 
naar aanleiding van de regeringsver-
klaring heeft de fractie van de RPF 
haar vreugde erover uitgesproken dat 
de sociale partners in de Stichting van 
de Arbeid tot wat officieel wordt 
genoemd 'Centrale aanbevelingen 
inzake aspecten van een werkgelegen-
heidsbeleid' zijn gekomen, kortweg 
een stichtingsakkoord hebben bereikt. 

Het onderhavige wetsontwerp is 
nodig om de c.a.o.-partners de kans te 
geven, vrije onderhandelingen op 
decentraal niveau aan te gaan inzake 
het scheppen van werkgelegenheid. 
Mijn fractie is om meer dan een reden 
een groot voorstandstervan onderhan-
delingen op het niveau van bedrijfstak-
ken en, waar dit enigszins kan, op het 
niveau van ondernemingen. Dit doet 
naar onze opvattingen namelijk recht 
aan de eigen verantwoordelijkheid 
van enerzijds de werkgevers en 
anderzijds de werknemers of de hen 
vertegenwoordigende organisaties. 
Dit laat de eigen verantwoordeli jkheid 
van de overheid overigens onverlet. 

Ik ben er blij om dat de sociale 
partners elkaar na jaren - de heer 
Buurmeijer sprak zelfs over tien 
jaren - in het centrale overleg hebben 
kunnen vinden en de overheid de 
kans kreeg, werkgevers en werknemers 
de ruimte te bieden die hun toekomt. 
Hiervoor moet de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
wettelijke kaders scheppen. Hij is het 
immers die de ca.o. 's bindend 
verklaart. Met instemming van het 
parlement kan hij ook de mogelijkheid 
scheppen, lopende ca.o.'s open te 
breken, in dit geval om het overleg te 
heropenen ten bate van werkgelegen-
heid, alsmede de verdeling van 
arbeid. 

Hieronder valt ook het scheppen 
van werkgelegenheid voor jongeren. 
In feite is het nu in behandeling zijnde 
wetsontwerp zoals collega-kamerlid 
Weijers onlangs opmerkte, de instru-
mentenkist die de Regering van het 
parlement nodig heeft om de sociale 
partners de mogelijkheid te geven, 
hun voornemens in praktijk te brengen. 

Mijn fractie helpt hierbij graag een 
handje. 

Nuchterheid is echter geboden. Eén 
zwaluw maakt nog geen lente in deze 
economische winter. Dit blijkt ook uit 
de woordkeus in de memorie van 
toelichting. Uitdrukkingen zoals 'het 
kabinet hoopt', ' loonaanspraken 
zouden moeten' en 'te overwinnen 
moeilijkheden zijn talri jk' springen 
duidelijk in het oog. Durft de Minister 
er inmiddels wat meer over te 
zeggen? Zijn de perspectieven sinds 
24 november jongstleden verruimd? 

Hoe zijn de reacties bij de diverse 
c.a.o.-partners? Is er reeds enig inzicht 
in het aantal ca.o. 's waarvoor om 
opschorting zal worden gevraagd? Als 
het stichtingsakkoord in de praktijk 
geen effect sorteert, maken wij ons 
vandaag misschien blij met een dode 
mus. 

Er speelt een aantal factoren een 
rol. De eerste is het niet uitbetalen 
van de prijscompensatie ten bate van 
nieuwe werkgelegenheid. Welke 
concrete effecten mogen hiervan 
worden verwacht voor de werkgele-
genheid? Spelen grootte en aard van 
het bedrijf hierbij een rol van beteke-
nis? 

De tweede is dat blijkens de nota 
naar aanleiding van het verslag 30,7% 
van de werknemers onder een ca.o. 
valt die per 31 december aanstaande 
afloopt. Hiermee is niet gezegd 
hoeveel ca.o. 's in aanmerking komen 
voor de opschortingsmaatregel. Heb 
ik het goed begrepen dat voor deze 
ca.o.'s geen speciale maatregelen 
nodig zijn, omdat de besprekingen 
hierover nog gaande zijn? Hoe groot 
is dan het aantal ca.o. 's waarvoor de 
opschortende maatregelen van 
toepassing kunnen worden gebracht? 

In het verlengde hiervan vraag ik of 
met het akkoord in de Stichting van 
de Arbeid het grootste deel van de 
werknemers in de particuliere sector 
is betrokken. Zo niet, wat mag in die 
sectoren worden verwacht van het 
idee, prijscompensatie beschikbaar te 
stellen voor werkgelegenheid? 

Een derde aspect vormen de 
aftopping en de korting op de vakan-
tietoeslag, die in 1982 heeft gegolden. 
Is er enige schatting te maken van de 
bereidheid tot het handhaven van de 
nu bestaande regeling, te meer omdat 
een nieuw inkomensoffer wordt 
gevraagd met het achterwege laten 
van de prijscompensatie? 

Tot slot heb ik een vraag over de 
einddatum van het opschortingsti jd-
vak. Hiervoor is 1 oktober 1983 
genoemd. De keuze van deze datum 
wordt arbitrair genoemd. Waarom 
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moet er echter een einddatum zijn? In 
de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt van de zijde van de 
VVD de opmerking gemaakt dat 
herverdeling van de beschikbare 
hoeveelheid werk een complexe 
materie is, die zich bij uitstek leent 
voor een meerjarige benadering. 
Kunnen wi j van zo'n korte opschor-
tingstermijn veel effect verwachten of 
haal ik nu misschien twee dingen 
door elkaar? 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Sprekers voor mij 
hebben het stichtingsakkoord al een 
aantal malen bejubeld. Er zijn hier en 
daar wat kritische kanttekeningen 
gemaakt. Mijn fractie vraagt zich af of 
er reden is tot juichen. Wij denken dat 
dit afhangt van de vraag hoe een 
dergelijk akkoord uitwerkt. Werkt het 
uiteindelijk alleen uit tot het ter 
beschikking stellen van prijscompen-
satie, zoals hier en daar al wordt 
gehoord, of komt er inderdaad 
arbeidstijdverkorting op grote schaal 
en dan ook nog mogelijk gemaakt 
voor mensen met een laag en midden-
inkomen, dan zouden wi j het op zich 
zelf een grote vooruitgang vinden. U 
hoort welke voorwaarden en welke 
kanttekeningen wi j bij het stichtings-
akkoord en vooral bij de uitwerking 
ervan maken. 

Bij de behandeling van dit wets-
ontwerp is het voor mijn fractie 
eigenlijk alleen interessant, te beoor-
delen in hoeverre het de Regering 
echt menens is met de onderhandelings-
vrijheid van de sociale partners, 
waarover de Regering diverse malen 
graag en nogal uitbundig heeft 
gesproken. Tenminste, als het niet 
gaat om haar eigen werknemers. 

Onze fractie heeft geconstateerd dat 
het wetsontwerp inderdaad de 
bepaling bevat, dat het al dan niet 
opschorten van de prijscompensatie 
volledig ligt bij werkgevers en 
werknemers, door het uitbrengen van 
een gezamenlijke schriftelijke verkla-
ring. Dit is op zich zelf juist en gunstig, 
omdat hierbij de bepaling, of de 
prijscompensatie wordt gebruikt, blijft 
liggen waar zij naar onze mening 
behoort te liggen, namelijk in het 
bedrijfsleven, bij de vakbeweging. 

Wij merken wel op dat er verschil-
lende malen is gepraat over prijscom-
pensatie, en dat nu ineens ook 
gesproken wordt overeindejaarsuitke-
ringen, bonussen en dergelijke, die 
naar onze mening toch eerder niet 
aan de orde waren. Kan de Minister 
hierover wat nadere uitleg geven? 

Onze fractie is van mening dat het 
in deze ti jd van groot belang is, dat 
het systeem van prijscompensatie 
gehandhaafd wordt. Wij wil len in dit 
verband overigens wel opmerken dat 
het systeem al flinke deuken heeft 
opgelopen. Het is van het grootste 
belang dat de werknemers erop 
kunnen vertrouwen dat zij recht 
blijven houden op de wettelijke 
prijscompensatie. 

Het is geen geheim, maar een 
bekend gegeven dat de prijscompen-
satie nu al niet meer voldoende is om 
de daling in koopkracht op te vangen. 
Wij lezen dat de Regering nog eens 
plechtig belooft dat de voorliggende 
wetsontwerpen in geen enkel opzicht 
een breuk betekenen in de vrijheid 
van collectief onderhandelen. 

Wij vragen ons dan af, hoe wij in dit 
verband de opmerking moeten lezen 
in de brief van 9 december van onder 
andere de Minister van Sociale Zaken 
waarin staat, dat het kabinet het tegen 
deze achtergrond op dit moment 
gerechtvaardigd acht, te vertrouwen 
op de uitkomsten van de c.a.o.-onder-
handelingen. Wat moet deze zin met 
zoveel uitwijdingen betekenen? Is het 
een dreiging met een loonmaatregel 
als de prijscompensatie niet wordt 
ingeleverd, of kan de Minister een 
andere uitleg geven? 

Als je kijkt naar het stichtingsakkoord 
en naar de manier waarop op dit 
moment in de onderhandelingen 
wordt gepraat, moet gezegd worden 
dat de werkgevers wel staan te 
juichen bij het inleveren van de 
prijscompensatie, maar in het geheel 
niet bij het idee van arbeidstijdverkor-
t ing. 

Mijn fractie is dan ook van mening 
dat de Regering zich niet kan beperken 
tot alleen het toejuichen van het 
stichtingsakkoord en het treffen van 
een technische voorziening, maar zich 
ook de vraag moet stellen onder 
welke voorwaarden een dergelijk 
akkoord en onderhandelingen 
inderdaad tot resultaten kunnen leiden, 
nameli jktot het resultaat dat arbeidstijd-
verkorting op grote schaal kan worden 
verwezenlijkt. 

Wij denken dat daarbij een aantal 
zaken aan de orde is. Overigens moet 
gememoreerd worden dat het 
stichtingsakkoord natuurlijk niet vrij 
tot stand is gekomen maar onder de 
ijskoude adempauze, die een doodge-
wone loonpauze bleek te zijn. 

Waarom ligt er in dit verband niet 
een voorziening - ik begrijp dat de 
Minister van Sociale Zaken dat niet tot 
zijn verantwoordelijkheid rekent maar 
hij is ten slotte ook lid van de Rege-
ring - die het principe van vrije 

onderhandelingen waarover de 
Regering spreekt ook mogelijk maakt 
voor ambtenaren en trendvolgers, die 
immers van deze wet - het blijkt uit 
artikel 1 van het wetsontwerp - zijn 
uitgesloten? Moeten wi j in dit verband 
de conclusie trekken dat arbeidstijdver-
korting en vooral de vrije onderhande-
lingen zich beperken tot het gebied 
buiten het terrein van de overheid? 

Het lijkt mij dat het principe dan 
nogal tegenstrijdig wordt gehanteerd. 
Daarmee zijn niet voldoende voor-
waarden geschapen om arbeidstijdver-
korting op grote schaal te doen 
plaatsvinden. Het is wat vreemd, dat 
dit gebeurt, omdat de Minister-Presi-
dent in de regeringsverklaring ernstig 
heeft beklemtoond dat het beleid in 
dialoog met de samenleving zou 
gebeuren. Hoe is dat te rijmen? Vrije 
onderhandelingen worden toege-
juicht, met name in het kader van dit 
wetsontwerp, terwijl de Regering aan 
de andere kant keihard vasthoudt aan 
de bevriezingsdiktaten voor ambte-
naren, spoorwegpersoneel en onder-
wijzers, hoewel het juist die groepen 
zijn die massaal staken om de door 
dezelfde overheid bejubelde onder-
handelingsvrijheid af te dwingen. 

Er is sprake van een bevriezingsdik-
taat en géén onderhandelingsvrijheid 
voor zo'n miljoen ambtenaren en 
trendvolgers, een zeer groot deel van 
de werknemers in Nederland. De 
Regering die bij de behandeling van 
dit wetsontwerp zegt dat het Stich-
tingsakkoord een historisch feit is 
moet deze vragen beantwoorden en 
verder ook praten over de vraag aan 
welke voorwaarden moet worden 
voldaan om tot arbeidstijdverkorting 
te geraken. Het inleveren van loon 
door ambtenaren is beloond met het 
schrappen van nog meer arbeidsplaat-
sen. Een gericht werkgelegenheidsbe-
leid in de collectieve sector is er niet. 
Onderhandelingsruimte is er evenmin. 
Het principe van onderhandelingsvrij-
heid wordt kortom beperkt en selectief 
toegepast. 

Hoewel ik weet dat het inkomensbe-
leid van de Regering deze week nog 
verder ter sprake zal zijn merk ik op 
dat, wil het stichtingsakkoord enig 
resultaat opleveren, met name op het 
punt van de arbeidstijdverkorting, dat 
ook consequenties heeft voor het 
inkomensbeleid van de Regering. Het 
gaat om de vraag of de Regering het 
voor het overgrote deel van de 
samenleving mogelijk maakt aan 
arbeidstijdverkorting te denken en 
überhaupt korter te gaan werken. 

Of gaan wi j , gezien het inkomens-
beeld, bij het beleid van de Regering 
toe naar arbeidstijdverkorting voor 
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mensen met zeer hoge inkomens en 
niet naar structurele arbeidstijdverkor-
ting, wat opnieuw uitbreiding van het 
leger van werklozen zal betekenen? 
Hoe denkt de Regering die te voorko-
men? 

Mijn conclusie is, dat passitiviteit op 
dit punt van de kant van de Regering, 
dat wil zeggen beperking tot de 
technische voorziening, alleen maar 
kan leiden tot verzwakking van de 
positie van de werknemers die zich 
daadwerkelijk inzetten om arbeidstijd-
verkorting te bereiken. Naar onze 
mening is arbeidstijdverkorting alleen 
te bereiken door een zeer integraal 
beleid dat de voorwaarden schept, 
ook voor mensen met een laag en 
middeninkomen, door gerichte maar 
wel gecontroleerde steun aan het 
bedrijfsleven als het tenminste bereid 
is tot arbeidstijdverkorting over te 
gaan. Door een politieke wil die moet 
worden gevolgd door concrete 
stappen en niet alleen door technische 
voorzieningen. 

De vergadering wordt van 16.30 uur 
tot 17.00 uur geschorst. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij dat de Kamer 
zich in het algemeen zeer positief 
heeft uitgelaten over de centrale 
aanbevelingen over het werkgelegen-
heidsbeleid die in de Stichting van de 
Arbeid tot stand zijn gekomen en over 
het thans aan de orde zijnde wets-
ontwerp. Dit wetsontwerp dient ter 
ondersteuning van onderhandelingen 
over een mogelijke andere besteding 
van loonaanspraken die al in de 
ca.o.'s zijn vastgelegd. Het sluit dan 
ook zeer nauwkeurig aan bij de 
afspraken van c.a.o.-partijen zelf. 

Het regelt de rechtsgevolgen van 
het opschorten van loonaanspraken en 
van het eventueel maken van nieuwe 
afspraken over de opgeschorte 
aanspraken. Verder waarborgt het een 
gelijke behandeling binnen één 
onderneming of bedrijfstak. Dat wil 
zeggen dat ook de werknemers die 
onder een algemeen verbindend-ver-
klaring vallen en werknemers die niet 
onder de ca.o. vallen wel onder een 
eventuele opschorting vallen en 
uiteraard ook onder een eventuele 
nieuwe afspraak over de loonaanspra-
ken. 

Vele leden hebben in deze discussie 
opmerkingen gemaakt over de 
besteding van de vakantietoeslag, dat 
wil zeggen over het inbrengen van de 
korting op en de aftopping van de 

vakantietoeslag in besprekingen over 
herverdeling van arbeid. Het kabinet 
heeft er inderdaad bij de sociale 
partners op aangedrongen om die 
korting en aftopping van de vakantie-
toeslag te laten doorlopen en deze 
loonaanspraken te betrekken bij het 
overleg over een andere aanwending 
in het licht van het Stichtingsakkoord. 
Wij hebben bij verschillende gelegen-
heden benadrukt dat wij daaraan 
groot belang hechten. 

In het overleg op centraal niveau, 
het overleg tussen het kabinet en de 
Stichting van de Arbeid, is gebleken 
dat zowel de werkgevers- als de 
werknemersorganisaties ervan 
uitgaan dat de c.a.o.-onderhandelin-
gen over een andere aanwending van 
de effecten van het aflopen van de 
korting en de aftopping van de 
vakantietoeslag mogelijk moeten zijn. 
Wil men op het punt van de herstel 
van de werkgelegenheid en van 
herverdeling van arbeid iets bereiken, 
dan ligt de inbreng van deze effecten 
voor de hand. Immers, hoe groter de 
ruimte, des te groter is het effect dat 
men op de werkgelegenheid kan 
bereiken. 

Daar komt nog bij dat de korting en 
de aftopping geen invloed hebben op 
het maandloon. Als men dus aanhikt 
tegen de consequenties voor het 
netto-maandloon van het inzetten van 
de prijscompensatie in verband met 
de stijging van premies en dergelijke, 
dan kan dit juist een weg bieden om 
iets substantieels te bereiken. 

Het blijft echter een zaak van de 
c.a.o.-partijen. Het kabinet wil voldoen 
aan hun uitdrukkelijk verzoek om hen 
de ruimte te geven voor vrije onder-
handelingen op decentraal niveau. 
Wij doen dat in het vertrouwen dat 
men ook de effecten van de voortge-
zette korting en aftopping in de 
discussie wil betrekken. 

Het is nog te vroeg om te beoordelen 
of dat vertrouwen voor 100% gerecht-
vaardigd is. Ons hebben nog slechts 
enkele incidentele eerste reacties 
bereikt. Dat betekent dat partijen, 
conform hun eigen wens, ruimte en 
tijd moeten krijgen om hun eigen 
verantwoordelijkheid op dit punt te 
dragen. Wij moeten vooral niet bij de 
eerste signalen dat dit misschien niet 
helemaal zal gebeuren al fors geschut 
in stelling brengen. Er is gesproken 
over de economische winter, welnu 
bij de eerste nachtvorst is het nog niet 
onmiddellijk hartje winter. 

In het komende voorjaar wordt de 
gang van zaken in het c.a.o.-overleg 
geëvalueerd. Dan pas zullen wij de 
balans opmaken. De afspraak daarvoor 

is al met de Stichting van de Arbeid 
gemaakt. 

In antwoord op opmerkingen van 
de heren Buurmeijer, Weijers, De 
Korte en Nypels en mevrouw Brouwer 
wijs ik erop dat het kabinet de visie 
huldigt dat het kabinet en het parle-
ment uiteindelijk de verantwoordelijk-
heid dragen. 

Op een bepaald moment zullen wij 
tot een eindoordeel moeten komen. Ik 
meen echter dat wij dit stadium nu 
zeker nog niet hebben bereikt, ook 
niet op basis van geciteerde uitspraken 
en publikaties van een of meer 
organisaties. Dit wil niet zeggen dat 
het kabinet nu maar afwacht. Wij 
zullen onze visie, namelijk dat het zeer 
wenselijk is om zoveel mogelijk 
inkomenselementen bij die herverde-
ling te betrekken, blijven uitdragen. 
Wij zullen blijven proberen om 
partijen te overtuigen van het nut en 
de wenselijkheid om ook die vakantie-
toeslag in hun onderhandelingen mee 
te nemen. 

Dit betekent dus ook, dat ik mij nu 
niet wil uitlaten over de vraag of wij 
straks met wettelijke maatregelen tot 
korting en aftopping zullen komen. 
Wij zullen in het voorjaar het hele 
inkomensbeeld, zoals dat tot stand 
komt naar aanleiding van de ca.o.-on-
derhandelingen, bezien en zullen dan 
nieuwe afwegingen moeten maken. 

Ik wil tegen de heer Buurmeijer nog 
zeggen, dat de effecten van het 
doorlopen van korting en aftopping 
van vakantietoeslag wel in het 
inkomensbeeld zitten, dat de werkne-
mersorganisaties hebben gepresen-
teerd. Ongetwijfeld zullen wij daarover 
de komende dagen opnieuw spreken. 
Van de kant van de werkgevers is 
weliswaar minder animo getoond om 
hiermee rekening te houden, maar er 
is geen sprake van een absolute 
weigering. Integendeel! Men heeft 
juist van die kant zeer nadrukkelijk 
willen aangeven, dat dit een zaak is 
voor de c.a.o.-partijen en dat was een 
van de belangrijke redenen waarom 
de centrale werkgeversorganisaties 
geen expliciete bindende uitspraken 
wilden doen. 

De heer Buurmeijer heeft gevraagd 
naar de visie van het kabinet op het 
inkomensbeleid, mede naar aanleiding 
van het betoog van de heer De Korte. 
Ik ben van mening dat de verantwoor-
delijkheid voor de primaire inkomens-
vorming in de allereerste plaats bij de 
sociale partners ligt. Dit betekent niet 
dat Regering en parlement geen 
eindverantwoordelijkheid zouden 
hebben voor hetgeen uiteindelijk de 
verschillende inkomenscategorieën 
aan inkomen ter beschikking staat. 
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Met name daar, waar de rechtvaar-
digheid in grote mate in het geding en 
het gedrang zal raken, hebben kabinet 
en parlement de taak om tot wijziging 
te komen. 

Ik teken overigens wel aan, dat 
Regering en parlement bepaald niet 
alles kunnen rechtbreien in de 
secundaire inkomensverdeling, wat in 
de primaire inkomensverdeling krom 
is gegroeid. Om die reden heb ik dan 
ook de laatste weken op verschillende 
plaatsen een dringend beroep gedaan 
op de sociale partners om reeds bij de 
primaire inkomensvorming rekening 
te houden met het uiteindelijke 
inkomensbeeld dat ook zij tot stand 
wensen te brengen. 

Ik maak nog een paar algemene 
opmerkingen in verband met de 
werkgelegenheid, in reactie op de 
betogen die door de heren Weijers, 
De Korte en Buurmeijer zijn gehouden. 
Ik heb al gezegd dat het kabinet na de 
totstandkoming van het akkoord 
binnen de Stichting van de Arbeid 
zeker niet met de armen over elkaar is 
gaan zitten. Dit akkoord is een eerste 
aanzet en wi j moeten die lijn voortzet-
ten. 

Dit betekent - ik zeg dat met name 
tegen de heer Weijers - dat wi j ook 
verder met de Stichting over werkge-
legenheid zullen praten. Bij dit 
gesprek zal ongetwijfeld ook de 
besteding van gelden ter bevordering 
van de werkgelegenheid aan de orde 
komen, voor zover die bij de overheid 
aanwezig zijn. 

Wi j zijn bezig met de voorbereiding 
van een notitie die wi j rond half 
januari hopen te bespreken in het 
overleg met de Stichting van de 
Arbeid. Deze notitie moet een beeld 
geven van de nota werkgelegenheids-
beleid die later in het jaar zal verschij-
nen en moet voldoende aanknopings-
punten bieden aan de sociale 
partners om opmerkingen te maken, 
suggesties te doen, en eventueel 
kritiek te leveren. 

Wi j wi l len hen niet confronteren 
met een nota die al helemaal is 
'dichtget immerd', waarvan iedere 
alinea al in departementaal en 
interdepartementaal overleg is 
bijgeschaafd. Wij zullen die notitie in 
een ruwe vorm geven, juist om 
inspraak zoveel mogelijk te bevorde-
ren. Bij die gelegenheid zullen wi j ook 
na moeten gaan of het plan van de 
VVD plus andere plannen om met 
name werkgelegenheid voor de jeugd 
te bevorderen op een bevredigende 
manier in dat raamwerk van het 
werkgelegenheidsbeleid zijn inge-
voerd. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil de Minister op dit 
punt een enkele vraag stellen in 
verband met de orde van ons eigen 
Huis. Eind janauri 1983 vindt de 
begrotingsbehandeling plaats. Eén 
van de aspecten die daarbij aan de 
orde komen, zou het werkgelegen-
heidsbeleid zijn. Om de zaak nu in dit 
Huis zakelijk te kunnen funderen' 
vraag ik mij af hoe de notitie, die als 
voorwerk aan de sociale partners 
wordt gegeven, bij de begrotingsbe-
handeling zou kunnen worden 
betrokken. Misschien kunnen wi j de 
begrotingsbehandeling op dat punt 
opschuiven, totdat er een eerste 
reactie van de sociale partners op die 
notitie is. Misschien moeten wi j 
hierover helemaal niet spreken en 
kunnen wi j beter de nota afwachten. 
Hierover zit ik een beetje na te 
denken. Vandaar dat ik nu naar de 
Minister kijk. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil hier geen staatsrech-
telijk purisme ten beste geven. Het 
zou echter staatsrechtelijk gezien het 
fraaiste zijn, als de Kamer met de 
Regering kan discussiëren over een 
afgeronde nota werkgelegenheidsbe-
leid, die aan de Kamer is toegezonden. 
Ik heb geen bezwaar om die notitie ter 
kennisneming aan bij voorbeeld de 
leden van de vaste commissie te 
zenden, het aan hun prudentie 
overlatend of zij in dat stadium 
daarover al opmerkingen en daarop 
wellicht zelfs aanmerkingen wil len 
maken. Als het ons lukt om die notitie 
half januari aan de stichting toe te 
zenden, dan is dit qua tijdschema 
mogelijk, zeker nu ik heb begrepen 
dat de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid enkele weken naar 
achteren zal worden geschoven in de 
rij van begrotingsbehandelingen. Ik 
meen althans dat de Voorzitter dit 
gezegd heeft. 

De Voorzitter: Neen, ik heb gezegd 
dat ik het graag snel wi l weten, als 
men dat wi l . Het staat echter nog niet 
vast. 

De heer Weijers (CDA): Dat is de 
reden dat ik een beetje sta te vissen 
hoe ik een en ander misschien in de 
ti jd toch met elkaar kan ri jmen. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De ti jdsklem zal op dit punt 
niet het moeilijkst te omzeilen zijn. Ik 
denk dat het het moeilijkst is een niet 
af stuk aan de Kamer te overleggen 
en dat onderwerp van debat te laten 
zijn. Vandaar, dat ik de hele lichte 
vorm van ter kennisneming toezenden 
aan de Kamer overweeg, het volstrekt 

aan de wijsheid van de Kamer 
overlatend of zij op basis daarvan al 
opmerkingen wil maken. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik begrijp 
nu van de Minister dat wij bij de 
begrotingsbehandeling niet kunnen 
rekenen op definitieve voorstellen 
inzake werkgelegenheidsaanpak, 
werkgelegenheidsplannen of onderde-
len daarvan. 

Minister De Koning: Dat is juist. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Dat vind 
ik zeer teleurstellend. 

Minister De Koning: Dat is niet 
teleurstellend, wel jammer. 

Mijnheer de Voorzitter! In de notitie 
over het werkgelegenheidsbeleid zal 
uiteraard ook de herverdeling van 
arbeid aan de orde komen. Gelet op 
het t i jdstip, waarop ik die notitie in de 
Stichting van de Arbeid zal brengen, 
zal ik echter terughoudend moeten 
zijn over die zaak, wi l ik de partijen in 
de Stichting van de Arbeid royaal de 
kans geven om in vrijheid daarover te 
onderhandelen. In die notitie kan ik 
wel iets zeggen over de vraag in 
hoeverre wij voorwaarden kunnen 
scheppen om die onderhandelingen 
in dit jaar en in volgende jaren te 
bevorderen en in hoeverre wi j 
eventuele belemmeringen weg 
kunnen nemen. 

Met name tegen de heer Schutte wi l 
ik zeggen dat ik nu dus geen uitspraak 
kan doen over de meest wenselijke 
vormen van herverdeling van arbeid. 
Er is een ruime variatie mogelijk, die 
aansluit bij de gevarieerdheid van het 
bedrijfsleven. Het is wel mogelijk 
bepaalde opmerkingen te maken over 
de voordelen en nadelen van bepaalde 
vormen van herverdeling van arbeid 
onder bepaalde omstandigheden. 

De heer Schutte heeft vragen 
gesteld met betrekking tot artikel 10 
van de Wet op de loonvorming en 
over de verantwoordeli jkheid van de 
sociale partners voor de ontwikkeling 
van de vakantiebijslag in 1983. Ik heb 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag al aangegeven dat na 1 
januari 1983 een tijdelijke bevriezing 
van lonen en andere arbeidsvoorwaar-
den mogelijk zal zijn, indien zij in het 
belang is van de nationale economie 
en indien maatregelen vereist zijn om 
het peil van de loonkosten te matigen. 
Het gaat hierbij dus om de bevoegd-
heid, een algemene loonmaatregel te 
nemen. 

Op grond van de Wet op de Loon-
vorming - zoals de tekst luidt, per 1 
januari 1983 - is het uitgesloten, dat 
slechts ten aanzien van één onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden nadere 
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regelen zouden kunnen worden 
gesteld. Zou men toch in de positie 
komen te verkeren, dat men nadere 
regelen met betrekking tot één 
onderdeel, bij voorbeeld de vakantie-
toeslag, zou wil len stellen, dan zou 
daartoe een afzonderlijk wetsontwerp 
dat daartoe strekt moeten worden 
ingediend. Op dit ogenblik overweeg 
ik een dergelijke maatregel helemaal 
niet. 

Eerst zal het overleg tussen de 
sociale partners moeten plaatsvinden 
en eerst zullen wi j met de Stichting 
van de Arbeid rond 1 april - dit is 
afgesproken - moeten nagaan, hoe de 
situatie is. Pas dan zal eventueel de 
vraag aan de orde kunnen komen of, 
hetzij de Wet op de loonvorming 
moet worden toegepast, hetzij een 
afzonderlijk wetsontwerp moet 
worden ingediend, hetzij - dit hoop ik 
vurig - door de overheid geen nadere 
maatregelen behoeven te worden 
genomen. 

De heer Schutte heeft ook vragen 
gesteld over de niet ca.o."inkomens. 
Ik wi l erop wijzen dat het wetsontwerp 
niet op alle categorieën niet-c.a.o.-
werknemers betrekking heeft. Datgene 
wat in het wetsontwerp wordt 
gesteld, behoeft niet te betekenen dat 
de wet op de niet-c.a.o."inkomens in 
1983 geen toepassing zal vinden. Ik 
heb dit ook gezegd in de nota naar 
aanleiding van het verslag. Daarin 
heb ik ook aangegeven, dat de 
niet-c.a.o.-werknemers die in dienst 
zijn bij een werkgever, die ten aanzien 
van een deel van zijn werknemers aan 
een ca.o. of een besluit tot algemeen 
verbindendverklaring van ca.o.-bepa-
lingen is gebonden, ook in beginsel 
vallen onder de werkingssfeer van het 
wetsontwerp. 

De heren De Korte en Schutte 
hebben gesproken over de vertaling 
naar de niet-c.a.o.-werknemers. Voor 
zover men in dienst is van een 
werkgever, die ook ca.o.-werknemers 
in dienst heeft, valt men onder de 
opschortingswet. Hoe zit het nu met 
de overige niet-c.a.o.-werknemers? 
Hun totale aantal is ongeveer 700.000. 
De vraag, welk deel daarvan onder 
het ontwerp valt, kan ik tot mijn spijt 
niet beantwoorden, nu niet en naar ik 
vrees ook niet na nader onderzoek. Ik 
denk niet dat de gegevens daarvoor 
ergens in een la op het departement 
liggen. Hetzelfde geldt voor de vraag, 
in welke sectoren deze werknemers 
werkzaam zijn. Bij de niet-c.a.o. 
werknemers bevinden zich zowel 
hoog betaalde als lager betaalde 
werknemers. Zij zijn werkzaam in 

vri jwel alle bedrijfstakken. Dat maakt 
het moeilijk er een heel helder beeld 
van te krijgen. 

Welke overredingsinstrumenten zijn 
er nu voor deze categorie? Ik zal 
binnenkort een adviesaanvrage 
overleggen aan de stichting over de 
vraag, op welke manier in 1983 
uitvoering moet worden gegeven aan 
de wet voor de niet-c.a.o."inkomens. 
Daarbij zullen de centrale aanbevelin-
gen ongetwijfeld een belangrijke rol 
spelen en ook consequenties nebben 
voor het beleid met betrekking tot de 
niet-c.a.o.inkomens. 

Mevrouw Beckers en de heer 
Wil lems hebben gevraagd, waarom 
door bevriezing van de salarissen 
voor de collectieve sector het trendvol-
gend beleid wordt doorbroken. Zij 
hebben gevraagd, of niet eerst kan 
worden afgewacht, wat de uitkomsten 
van het ca.o.-overleg zullen zijn op 
basis van het centrale akkoord in de 
Stichting van de Arbeid. 

Zij hebben gesteld dat de overheid 
wellicht dan ook thans een trendvol-
gend beleid kan voeren. 

Wij stonden bij de opstelling van de 
begroting voor 1983 voor de giganti-
sche opgave om te komen tot een 
zeer substantieel terugbrengen van de 
collectieve uitgaven. Staande voor 
deze opgave, heeft men in het 
regeerakkoord een voorkeur uitgespro-
ken voor een aanpak, waarbij een 
bijdrage wordt verleend èn vanuit de 
volumesfeer èn een bijdrage in de 
sfeer van de arbeidsvoorwaarden met 
betrekking tot de salarissen. 

Wat de salarissen betreft, heeft het 
kabinet voorgesteld, voor de werkne-
mers in de collectieve sector geen 
nominale loonstijging te realiseren in 
1983. Op deze basis voert de Minister 
van Binnenlandse Zaken overleg met 
de centrales van overheidspersoneel. 
Op die basis ben ik gisteravond 
begonnen met het overleg met 
werkgevers en werknemers in de 
overige delen van de collectieve 
sector. 

Aan het bedrijfsleven is dringend 
gevraagd om ook van zijn kant de 
loonontwikkeling te matigen. Het 
stichtingsakkoord strekt ook in dit 
verband tot voldoening, omdat het 
meer mogelijk maakt dat de loonont-
wikkeling in de marktsector en de 
loonontwikkeling in de collectieve 
sector parallel kunnen blijven verlo-
pen. 

Het is afhankelijk van de c.a.o.-on-
derhandelingen in de marktsector of 
de parallelle ontwikkeling uiteindelijk 
zal plaatsvinden. Het is een van de 
zaken die mijn grote interesse hebben 

en in het overleg in april nader 
kunnen worden beschouwd. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! De kans is vrij groot dat 
sociale partners zullen besluiten 
bepaalde loonafspraken nog te 
effectueren, bij voorbeeld loonafspra-
ken die al in de geldende ca.o. 's zijn 
vastgelegd. Gaat de overheid dan als 
trendsetter functioneren in plaats van 
als trendvolgers 

Minister De Koning: Dat wordt een 
van de moeilijke vragen die mijn 
collega van Binnenlandse Zaken en ik 
dan moeten beantwoorden. Daarbij 
zullen wi j ons er stellig rekenschap 
van geven, dat in de begrotingscijfers 
een nominale bevriezing van de lonen 
en salarissen van ambtenaren en in 
de collectieve sector is ingeboekt. Het 
zal ons niet eenvoudig vallen, de 
additionele middelen die dan nodig 
zijn ook te vinden. 

De heer Willems (PSP): Dat kan ik mij 
voorstellen, maar het lijkt mij toch 
goed dat de Minister in het overleg 
met bij voorbeeld de bonden van 
overheidspersoneel dezelfde ruimte 
schept als hij voor het particuliere 
bedrijfsleven mogelijk maakt. Het 
afzien van bij voorbeeld prijscompen-
satie en andere loonafspraken kan 
dan ook consequenties hebben voor 
bij voorbeeld herverdeling van werk. 
Ik begrijp echter dat de Minister 
daarvoor geen enkele ruimte in het 
overleg wi l scheppen. 

Minister De Koning: Daarvoor is geen 
enkele ruimte in de begroting. Dat 
maakt het buitengewoon moeilijk om 
die ruimte in het overleg wel te 
scheppen. Wij moeten ons er reken-
schap van geven en in het overleg 
moet volstrekt duidelijk worden 
gemaakt, dat ambtenaren en trendvol-
gers werken bij een baas die 30 mld. 
verlies per jaar maakt, om het eens 
huiselijk uit te drukken. De consequen-
ties daarvan zullen bij het maken van 
aanspraken ten aanzien van lonen en 
arbeidsvoorwaarden onder ogen 
moeten worden gezien. Daarmee zeg 
ik niet dat er geen enkel overleg 
mogelijk is. Er zijn wel mogelijkheden, 
maar binnen een heel strak financieel 
kader. 

De heer Willems (PSP): Ik constateer 
toch, dat overleg in feite niet mogelijk 
is, want de Minister zegt dat er geen 
ruimte is. De redenering die ik hem 
echter eerder heb voorgehouden is, 
dat juist door het werk te verdelen en 
meer mensen aan het werk te helpen 
het financieringstekort van 30 mld. 
wordt verkleind. Dat is toch een heel 
direct belang van de overheid. 
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Cruciaal is bovendien, dat het tekort 
van 30 mld. niet mag worden gebruikt 
om het hele trendbeleid nu definitief 
overhoop te halen. Mijns inziens moet 
de Minister de Kamer toezeggen, dat 
hij na afloop van de onderhandelingen 
over de c.a.o.'s opnieuw met de 
Kamer zal overleggen over de gevol-
ger. daarvan voor het overheidsperso-
neelsbeleid. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verwacht dat voordien 
de onderhandelingen over het 
overheidspersoneelsbeleid al zullen 
zijn afgerond. Ongetwijfeld zal de 
Kamer benieuwd zijn naar de resulta-
ten daarvan. 

Ik wijs er overigens op, dat het 
ontbreken van financiële ruimte in de 
begroting van 1983 niet verhindert, 
dat er reëel wordt gepraat over 
herverdeling van arbeid. Ik wijs erop 
dat in het regeerakkoord wordt 
voorzien dat jeugdige nieuwe toetre-
ders tot overheidsfuncties zoveel 
mogelijk in banen van 32 uur zullen 
gaan werken, terwijl voor ouderen 
zoveel mogelijk bij toetreding tot de 
overheidsdienst banen van 36 uur 
zullen worden geschapen. Dit zijn ook 
reële mogelijkheden om een substan-
tieel begin te maken met herverdeling 
van arbeid. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Daarnaast 
gaat echter een procent van de 
arbeidsplaatsen bij de overheid 
verloren. 

Minister De Koning: Dat is juist. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Begrijp ik 
nu goed dat er toch eigenlijk niet 
zoveel ruimte in de vrije onderhande-
lingen zit? De Minister zegt dat de 
ambtenarensalarissen en de collectie-
ve sector worden bevroren. Per 1 april 
wordt bekeken wat er uit het akkoord 
is gekomen. Blijkt daaruit geen 
bevriezing, dus dat de prijscompensa-
tie niet is ingeleverd, dan moet de 
Regering toch aan bevriezing vasthou-
den, zo beluister ik uit het antwoord 
van de Minister, om de zaak recht te 
zetten. 

Minister De Koning: U hebt dat dan 
verkeerd beluisterd. Ik heb gezegd, 
dat het ons dan de grootst mogelijke 
moeite zal kosten om additionele 
middelen te vinden om een trendvol-
gend beleid voor de overheid mogelijk 
te maken. Ik denk eigenlijk dat het ons 
helemaal niet zal lukken, hetgeen 
bij de financiële beschouwingen ook 
wel duidelijk is gebleken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb 
begrepen dat de overheid nu een 
meevaller heeft van 1 mld. Er zit dus 
wel ruimte in. 

Minister De Koning: Laten wij het 
hopen, mevrouw! 

De heer Weijers (CDA): Daar kunnen 
wij wel wat anders mee doen! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Als instand-
houding van de trend een doel van de 
Regering i s - een zeer nastrevenswaar-
dig doel - dan zijn er natuurlijk wel 
middelen met die meevaller. De 
Minister zegt nu in feite: het wordt 
heel erg moeilijk, dus wordt het óf 
loslaten van de trend, óf ingrijpen, 
want verder kunnen wij er weinig aan 
doen. Volgens mij betekent dat dan 
dat die onderhandelingen niet vrij 
kunnen zijn, omdat de Minister nu al 
aangeeft wat er zal moeten gebeuren 
als de prijscompensatie niet wordt 
ingeleverd. 

Minister De Koning: Voorzitter! Ik 
spreek nu nog niet graag over 
meevallers. Jaren heb ik bij de 
rijksoverheid niet anders dan tegenval-
lers gekend en het zou mij dan ook 
erg meevallen als er deze keer eens 
een meevaller was. Overigens zal bij 
een eventuele meevaller toch nader 
moeten worden beslist wat wij 
daarmee gaan doen. 

De heer Nypels heeft vragen 
gesteld over de positie van werkne-
mers bij bedrijfsverenigingen, 
ziekenfondsen, de NOS en dergelijke 
in het kader van de tijdelijke wet 
arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector. Ook mevrouw Brouwer heeft 
hierover gesproken. De heer Nypels 
heeft verwezen naar het overleg dat 
daarover enkele dagen geleden in de 
vaste commissie is gevoerd. De 
verhouding van de opschortingswet 
ten opzichte van de tijdelijke wet 
arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector is duidelijk geregeld in artikel 1 
van die opschortingswet. 

De kwestie van de werkgevers die 
worden aangewezen in het kader van 
die tijdelijke wet arbeidsvoorwaarden 
is nu strikt genomen niet aan de orde, 
althans zeer afgeleid aan de orde. 
Deze kwestie komt weer aan de orde 
bij het overleg over tijdelijke wet 
arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector. 

De heer Nypels (D'66): De organisaties 
van werkgevers en werknemers die 
bij de drie c.a.o.'s betrokken zijn, 
moeten wel weten of zij het overleg 
dat zij voornemen zijn te voeren over 
aanpassing van hun c.a.o.'s aan de 
aanbevelingen van de Stichting van 

de Arbeid, al dan niet kunnen voort-
zetten of dat straks de valbijl valt en 
men zegt dat deze wet niet van 
toepassing is. 

Minister De Koning: Ik denk inderdaad 
dat een zeer spoedige beslissing ter 
zake daarom des te meer wenselijk 
wordt. 

De heer Leerling heeft gevraagd 
naar de perspectieven van het 
stichtingsakkoord in een aantal 
opzichten en naar het aantal c.a.o.'s 
dat onder die opschortingsmaatrege-
len valt. Wat de perspectieven betreft, 
heeft mij een aantal signalen bereikt, 
waaruit blijkt dat de bereidheid tot 
gezamenlijk overleg bestaat. Ik wijs 
op de voornemens die tot uitdrukking 
zijn gebracht door de Raad van 
overleg in de metaalindustrie en ik 
wijs er ook op, dat bij de Dienst 
Collectieve arbeidsvoorwaarden een 
forse toename valt te constateren van 
de aanmelding van c.a.o.'s, een 
aanmelding mede met het oog op het 
kunnen afleggen van een verklaring 
als bedoeld in dit opschortingswetje. 

Ten slotte is er nog een ca.o. voor 
architectenbureaus metzo'n 10.000 
werknemers ter registratie ingediend. 
Daarin is overeengekomen dat 40% 
van de prijscompensatie zal worden 
benut om het verlies aan arbeidsplaat-
sen te kunnen reduceren. Ook hier ziet 
u dat zich alle mogelijke aanwendings-
vormen kunnen voordoen en in de 
praktijk ongetwijfeld ook zullen gaan 
voordoen. 

De heer Leerling heeft ook gevraagd, 
hoeveel c.a.o.'s in aanmerking komen 
voor de opschortingsmaatregel. In 
beginsel zijn dat de c.a.o.'s die op 18 
december zijn geregistreerd, met 
uitzondering van 87 c.a.o.'s in de 
non-profitsector plus nog een aantal 
specifieke c.a.o.'s. Als ik uitga van een 
totaal aantal c.a.o.'s van 744, al dan 
niet geregistreerd, dan kom ik tot de 
conclusie dat er ruim 500 c.a.o.'s op 
de datum van inwerkingtreding van 
deze wet onder de werkingssfeer 
zullen vallen. 

De verwachting is, dat daarmee 
meer dan 70% van het totaal aantal 
werknemers kan worden bereikt. 
Alleen voor die c.a.o.'s die vöör 18 
december 1982 zijn afgelopen en 
waarover de onderhandelingen nog 
gaande zijn, moeten de afspraken 
uiteraard in nieuwe c.a.o.'s worden 
vastgelegd. 

Bij het akkoord in de Stichting van 
de Arbeid is het deel van de afhanke-
lijke beroepsbevolking betrokken dat 
kan worden aangeduid als 'c.a.o.-werk-
nemer'. Wij spreken dus over ongeveer 
2,3 miljoen mensen. 
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De heer Leerling heeft verder 
gevraagd naar de einddatum van de 
opschortingstermijn, 1 oktober 1983. 
Ik vrees dat er sprake is van een 
misverstand. De heer Leerling 
vermoedde dat al. Het is volstrekt niet 
de bedoeling dat men tot 1 oktober 
1983 wacht met het maken van 
afspraken. Indien men zeer lang zou 
moeten onderhandelen om een goed 
resultaat te bereiken, kan men 
opschorten tot 1 oktober 1983. 

Ik verwacht dat de onderhandelingen 
in verreweg de meeste gevallen lang 
voordien tot resultaat of duidelijk tot 
geen resultaat hebben geleid, waar-
mee de opschorting ongedaan kan 
worden gemaakt. Bovendien lopen de 
afspraken die gemaakt worden tussen 
c.a.o.-partners niet af op 1 oktober 
1983. Integendeel, ze kunnen doorlo-
pen. 

Ik hoop ook dat ze niet alleen 
gedurende de gehele c.a.o.-periode 
doorlopen, maar dat ze een vervolg 
vinden in dezelfde of aangevulde 
vorm in volgende c.a.o.-periodes. 

De Stichting van de Arbeid heeft 
echter aangedrongen op het vaststel-
len van een einddatum voor de 
opschorting, juist om te accentueren 
dat het geen structurele wet betreft; 
het is een hulpwet om tot deze 
afspraken te kunnen komen. De meest 
geëigende datum leek mij 1 oktober, 
omdat de c.a.o.-partners dan in ieder 
geval eenmaal in de gelegenheid zijn 
geweest om te overleggen over een 
andere aanwending van inkomensele-
menten. 

Met betrekking tot de ca.o.'s waarin 
telkens bij een stijging van twee 
punten van het indexcijfer een gelijke 
verhoging van het loon wordt doorge-
voerd, zal op die manier ook in ieder 
geval eenmaal over de aanwending 
worden overlegd. Dit zijn ca.o.'s die 
bijvoorbeeld voorkomen in de 
havenbedrijven en aanverwante 
bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. 

Op dit moment kan ik nog niet 
zeggen of er van een opschortingster-
mijn tot maximaal 1 oktober, veel 
effect kan worden verwacht. Ik mag 
alleen de hoop en ook wel een beetje 
de verwachting uitspreken, dat het 
wel effect zal hebben en dat die 
effecten zich ver over de opschortings-
termijn zullen uitstrekken. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Met betrekking tot de 
vakantietoeslag sprak de Minister 
over een uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid die ligt bij het parlement en 

Regering. De vakantietoeslag behoort 
toch tot de primaire arbeidsvoorwaar-
den? De Minister heeft zelf gezegd dat 
de verantwoordelijkheid daarvoor 
juist bij de sociale partners ligt. Ik wil 
dit hier nog eens uitdrukkelijk naar 
voren brengen. Regering en parlement 
dragen de uiteindelijke verantwoorde-
lijkheid voor de consequenties voor 
de rijksbegroting die voortvloeien uit 
de onderhandelingen. 

Door de koppelingsproblematiek is 
die verantwoordelijkheid in toenemen-
de mate bij Regering en parlement 
komen te liggen. De waarde van de 
huidige ontwikkelingen is nu juist 
gelegen in het feit dat de eigen 
verantwoordelijkheid weer aan het 
terugkeren is. Laten wij dit kasplantje 
nu niet bij voorbaat vertrappen door 
te schermen met de woorden 'uitein-
delijke verantwoordelijkheid'. 

Ik wil de Minister dank zeggen voor 
zijn toezegging om het jeugdwerkplan 
van de VVD mee te nemen bij het on-
dersteunen door de Regering van het 
Stichtingsakkoord. Wij hebben verder 
nog vragen gesteld met betrekking tot 
'volgers' en 'rest-categorieën', die 
buiten dit wetsontwerp blijven. Wij 
hebben gevraagd of er overredingsin-
strumenten zijn. De Minister heeft nu 
gezegd dat hij wil proberen om in het 
kader van de wet nietc.a.o."inkomens 
centrale aanbevelingen vertaald te 
krijgen voor deze groepen. Dat is dan 
echter geen overredingsinstrument 
meer, maar een afdwingingsinstru-
ment. Op welke basis zal dat dan 
gebeuren? De vertaling van het 
Stichtingsakkoord zal namelijk 
decentraal verschillen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er behoefte aan in 
tweede termijn nog iets te zeggen, 
vooral omdat ik op enkele vragen die 
ik in eerste termijn heb gesteld, geen 
antwoord heb gehad. 

Ik heb bij voorbeeld niets gehoord 
over de interpretatie die Minister 
Ruding aan het akkoord gaf. Hij vond 
namelijk, dat de prijscompensatie 
beter in de bedrijven zou kunnen 
worden gestopt, omdat dat de beste 
aanwending van de loonaanspraken 
zou zijn om een herverdeling van 
werkte krijgen. 

Ik had gevraagd of de interpretatie 
van Minister Ruding ook de interpre-
tatie van het kabinet is en of het wel 
verstandig is dat een bewindsman nu 
al uitdrukkelijk de imterpretatie van de 
werkgevers overneemt, waar het gaat 
om de vage en alles aan de fantasie 
overlatende citaten uit het Centraal 
Akkoord van eind november. 

Ik heb ook gevraagd wat er gebeurt 
wanneer één van de partijen uitdruk-
kelijk weigert om verder te onderhan-
delen. Stel dat de werknemers 
weigeren verder te onderhandelen en 
dat zij het volgende zeggen: 'wij 
willen de loonafspraken doen herle-
ven, want wij kunnen ons verder niets 
permitteren; bovendien valt er verder 
met de werkgevers niet op een 
zinnige manier te onderhandelen'. 

Wat gebeurt er dan? Moet het niet 
zo geregeld worden dat de Regering 
op dat moment zegt: 'Wij kiezen partij 
voor degene die het overleg afbreekt 
en wij gaan akkoord met herleving 
van de afspraken, ook als de werkge-
vers zich daartegen blijven verzetten 
of wanneer zij proberen de termijn 
van onderhandelen te rekken tot 
pakweg 1 oktober'. 

Ik heb verder nog gevraagd - het 
antwoord op deze vraag heb ik ook 
gemist - of de datum van 1 oktober 
als afloopdatum wel zo logisch was. 
De Minister is wel een beetje op deze 
vraag ingegaan, want hij heeft gezegd 
dat de termijn van 1 oktober een 
ultime termijn is en dat wij verder niet 
al te veel waarde moeten hechten aan 
die termijn. Ik heb die vraag echter 
gesteld met een hele bijzondere 
reden. 

Stel dat wij de termijn op 1 maart of 
1 april, wellicht zelfs op 1 juli laten 
eindigen - mijn voorkeur gaat uit naar 
1 april - dan is het mogelijk om op 1 
april te bekijken wat de uitkomsten 
van de ca.o."Onderhandelingen zijn 
en vervolgens opnieuw met het 
georganiseerd overleg en met de 
Kamer te bezien wat de consequenties 
zijn voor de overheidssalarissen. 

Ik begrijp nu ook waarom de 
Minister weigert om de datum van 31 
oktober los te laten en een eerdere 
datum te nemen. De Minister zegt 
namelijk tegens ons en tegen de 
bonden van overheidspersoneel: 
'Ongeacht de resultaten van de 
ca.o."Onderhandelingen, ongeacht de 
vraag of de prijscompensatie wel of 
niet wordt ingeleverd, ongeacht de 
vraag of de vakantietoeslag wordt 
afgetopt of niet, ongeacht de vraag of 
de primaire arbeidsvoorwaarden 
worden ingeleverd of niet en ongeacht 
de uitslag van de ca.o.-onderhandelin-
gen blijf ik vasthouden aan de 
'nul-groei' voor ambtenaren en 
trendvolgers. 

Daarmee zegt de Minister vierkant 
dat hij het doorbreken van de trend 
eigenlijk als uitgangspunt van beleid 
neemt. Hij hoopt en verwacht dat er 
ook bij de werkgevers en de werkne-
mers de bereidheid bestaat om de 
lonen te bevriezen. 
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Wij weten echter allemaal dat die 
onderhandelingen wellicht niets 
opleveren en wi j weten allemaal dat 
een groot deel van de werknemers 
absoluut niet in staat is die prijscom-
pensatie, voor welk nobel doel dan 
ook, in te leveren. Daarom stellen wi j 
dat het niet juist is om nu al daarop 
vooruit te lopen. 

Bovendien - de Minister is zojuist 
wel erg gemakkelijk over een interrup-
tie daaromtrent 'heengelopen' -
wanneer de Minister wil vasthouden 
aan de 'nul-groei' en wanneer hij zegt 
dat hij hoopt dat de prijscompensatie 
in het bedrijfsleven niet wordt 
uitgekeerd en dat men het daarover 
eens wordt, dan geeft hij de sociale 
partners wel de kans om voor het 
inleveren van de prijscompensatie 
iets terug te krijgen in de vorm van 
werk, banen voor jeugdige werklozen, 
een betere verdeling van werk tussen 
mannen en vrouwen, een langere 
vakantie, eerdere pensionering of wat 
dan ook. 

Deze mogelijkheid die de Minister 
aan de sociale partners laat, ontneemt 
hij aan zijn eigen werknemers, aan 
hen die bij de overheid en in de rest 
van de kwartaire sector werkzaam 
zijn. Dat vind ik een ongelijke behan-
deling die de Kamer zich niet moet 
laten welgevallen. Ik begrijp dat de 
Kamer, gelet op de reacties in eerste 
termijn, in feite deze doorbreking van 
de trend accepteert. 

Ik kan mij dan ook voorstellen dat 
ook de ambtenarenbonden, net als de 
onderwijsbonden, zeggen dat het 
ongehoord is dat een gat op de 
rijksbegroting, of dit nu in de onder-
wijsbegroting zit of in de totale 
ri jksbegroting, wordt afgewenteld op 
één groep werknemers in dit land, 
namelijk in het ene geval op de 
onderwijzers en in het andere geval 
op de ambtenaren en de trendvolgers. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
heb geen antwoord gekregen op de 
drie vragen die ik aan de orde heb 
gesteld en die direct met het wets-
ontwerp te maken hebben. Het gaat 
om de verantwoordeli jkheid van het 
kabinet voor de herverdeling van het 
werk. Welke positie neemt het kabinet 
in? Gaat het om arbeidstijdverkorting 
of gaat het om versterking van de 
rendementen van het bedrijfsleven? 
Wordt het antwoord met opzet in het 
midden gelaten? Moet niet veel 
duidelijker die arbeidstijdverkorting 
worden beklemtoond? Dit moet nu al 
geschieden en niet straks in een 

notitie die in het voorjaar verschijnt. Ik 
heb op dit punt ook de uitspraken van 
Minister Ruding gememoreerd. 

Ten tweede gaat het om de overheid 
als werkgever. Er wordt uitdrukkelijk 
gepleit voor vrijheid van onderhande-
ling. De overheid maakt zelf die 
vrijheid niet waar. Wat komt er terecht 
van arbeidstijdverkorting voor het 
inleveren van prijscompensatie en 
een deel van de vakantietoeslag bij de 
overheid? Is het de bedoeling dat de 
ontstane financiële ruimte bij lagere 
overheden wordt afgeroomd via het 
provincie- en het gemeentefonds? 

Mijn derde vraag betreft het 
inkomensbeleid. Ik zal deze vraag in 
één zin stellen. Kun je dit inkomens-
plaatje dat er ligt na de brief van 9 
december - min 3,5 voor de minima 
tot min 0,5 voor vier maal modaal -
een aanmoediging noemen voor de 
werknemers in de onderhandelingen? 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voorjaar in de politiek 
wi l wel eens lang zijn. Wij spreken 
over vroege voorjaarsnota's en 
crocusnota's. Ik wil met deze Minister 
graag een duidelijke afspraak maken 
over het informeren van de Kamer als 
het gaat om de feitelijke toepassing 
van deze wet. Hij heeft afgesproken 
dat hij omstreeks 1 april met de 
Stichting van de Arbeid zal overleggen. 
Wij moeten afspreken dat dit overleg 
op 1 april zal plaatsvinden en zo 
mogelijk nog eerder. De Kamer zal 
daarover dan worden geïnformeerd, 
zodat wij ons kunnen bezinnen over 
bij voorbeeld het vraagstuk van de 
vakantietoeslag. 

Ik wil nog een opmerking maken 
over de notitie over de werkgelegen-
heid die naar de Stichting wordt 
gezonden en de rol van de Kamer. Het 
is goed dat deze notitie naar de 
Stichting wordt gezonden, maar de 
Kamer zou ook de gelegenheid 
moeten krijgen daar de nodige 
voetnoten bij te zetten die wellicht in 
dat overleg een zegenrijke functie 
kunnen vervullen. 

Minister De Koning: Dat was mijn 
voorstel niet. Ik stelde voor, te 
overwegen die notitie ter kennisne-
ming aan de Kamer toe te zenden. De 
Kamer heeft een controlerende taak 
ten aanzien van het eindresultaat. Hoe 
zeer ik ook suggesties van de Kamer 
waardeer, ik denk niet dat de Kamer 
de nota moet schrijven. Dat is mijn 
taak. 

De heer Weijers (CDA): Voor die 
functie wordt u ook betaald, heb ik 

begrepen. Ik zoek echter naar een 
manier om gezamenlijk dat werkgele-
genheidsbeleid handen en voeten te 
geven. Ik moet daar zelf ook nog even 
over nadenken, maar het gaat om de 
debatten die wij rondom de begro-
tingsbehandeling met elkaar zullen 
voeren. 

Volgens mij zit er een lek in de 
redenering van de Minister waar het 
gaat over de trendvolgers. De Minister 
van Binnenlandse Zaken heeft 
heden een brief aan de Kamer 
geschreven over de aftopping en 
afroming van de vakantietoeslag. 
Gaat deze Minister nu een partiële 
loonmaatregel maken voor de c.a.o.-
en trendvolgers? Of krijgen wij nog 
iets dat wi j snel moeten behandelen? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor de beantwoording. 

Er is van alle kanten positief 
gereageerd op het tot stand gekomen 
centraal akkoord, waarin de maatge-
vende elementen zijn dat de prijscom-
pensatie ter discussie wordt gesteld in 
het licht van het zoeken naar werkge-
legenheidsbevorderende voorzienin-
gen, en wel met name door arbeids-
herverdelende maatregelen en 
arbeidstijdverkorting. De Minister 
heeft gezegd dat hij nu geen uitspraak 
wil doen over de vormen die hem 
daarbij voor ogen staan en dat hij dit 
liever wi l doen nadat hij een notitie 
voor overleg aan de partners heeft 
aangeboden. 

Dat zou namelijk geen 'dichtgetim-
merd' stuk moeten zijn; daarna zal 
hierover een nota aan de Kamer ter 
beoordeling worden aangeboden. 
Welnu, deze benadering spreekt mijn 
fractie op zichzelf wel aan, maar 
daarna heeft de Minister gesproken 
over de consequenties voor het beleid 
van de centrale overheid als werkgeef-
ster. Een sleutelzin in zijn betoog was: 
de ambtenaren en allen die daaraan 
in salariëring gebonden zijn, hebben 
te beseffen dat zij werken bij een baas 
die 30 miljard per jaar verlies maakt. 
Dit is een duidelijke uitspraak. Er is 
geen ruimte in de begroting. 

Daarom is er weinig ruimte voor 
overleg. De Minister heeft nu eenmaal 
de additionele middelen niet, maar 
- en nu komt het - de Minister wil wél 
een reëel gesprek voeren over de 
arbeidsherverdeling voor degenen die 
bij de overheid werkzaam zijn. Nu, ik 
dacht dat hier toch een duidelijk 
spanningsveld lag. Hij heeft eerst 
aangegeven dat voor arbeidsherverde-
ling hem bepaalde vormen publiekelijk 
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Van der Vlies 

nog niet voor ogen staan. De prijskaart-
jes daarbij worden ook nog niet 
overgelegd. Maar die vormen zullen 
ongetwijfeld financiële consequenties 
hebben en ook daarvoor zal geld 
moeten worden opgebracht. 

Op dit punt zou ik graag een nadere 
toelichting van de Minister willen 
vernemen, omdat ik oordeel dat 
duidelijkheid gewenst is, met name 
ook om de rust in het arbeidsklimaat 
te bevorderen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
duidelijke beantwoording van een 
aantal vraagpunten. 

Ik wil op twee punten nog even 
terugkomen. Het eerste betreft de 
relatie tussen de notitie over werkge-
legenheid tot, zoals de Minister het 
noemde, de nota-werkgelegenheid 
die later volgend jaar zal verschijnen. 
Notitie, nota, het zijn van die begrippen 
waar men van alles onder kan 
verstaan. Mag ik eens concreet 
vragen of die nota, als die bij voorbeeld 
de tweede helft van het volgende jaar 
zal verschijnen, dan de tweede versie 
van het werkgelegenheidsplan zal zijn 
waarover wij vroeger hebben gespro-
ken. 

Of is het toch iets anders? Bij het 
debat over de regeringsverklaring heb 
ik hierover ook gesproken en toen 
heeft de Minister-President gezegd: 
als u spreekt over een herstel- en 
ontwikkelingsplan, wil ik die term er 
wel voor gebruiken; dat is wel de 
bedoeling. Welnu, als het daarom 
gaat, denk ik aan een plan dat vrij 
pretentieus is, waarin in elk geval 
relaties worden gelegd tussen de 
offers die gebracht moeten worden en 
de maatregelen die worden voorge-
steld. 

Onder die maatregelen begrijp ik 
niet alleen maatregelen in de sfeer 
van de jeugdwerkloosheid, hoezeer 
dit ook voorop zal moeten staan, 
maar bij voorbeeld ook eigen initiatie-
ven van de rijksoverheid in de sfeer 
van de investeringen. Wil de Minister 
proberen het begrip 'nota-werkgele-
genheid' eens in relatie te brengen 
met die twee begrippen: enerzijds een 
tweede versie van het werkgelegen-
heidsplan en anderzijds een herstel-
en ontwikkelingsplan zoals ik het kort 
heb omschreven? 

Een tweede begrip waarop ik nog 
even wil terugkomen, is het begrip 
'autonome loonmatiging'. De Minister 
zal zich herinneren dat in de regerings-
verklaring die term is gehanteerd. Bij 

het debat over de regeringsverklaring 
heb ik de vraag gesteld, of van het 
begrip 'autonome loonmatiging' 
sprake is als de prijscompensatie 
wordt gebruikt voor herverdeling van 
werk. De Minister-President antwoord-
de toen: ja. Ik had toen in elk geval 
een antwoord, al begreep ik het niet. 
Nu heb ik zojuist verwezen naar een 
artikel in de Volkskrant van hedenmor-
gen, waarin de Minister van Financiën 
over dezelfde materie komt te spreken. 

Ik zal zijn uitspraak even voorlezen: 
'Het inleveren van de prijscompensatie 
door de werknemers heeft wel een 
paar goede effecten. Ik bagatelliseer 
dat niet. Maar de kans dat een bedrijf 
moet sluiten wordt er niet kleiner op 
doordat de werknemers de prijscom-
pensatie inleveren voor arbeidstijdver-
korting. In die zin is er ook geen 
sprake van echte loonmatiging. 

De Volkskrant vervolgt: 'Volgens 
Ruding zou wel echt loonmatiging 
worden bereikt als de prijscompensatie 
volledig in de bedrijven blijft en de 
werknemers vervolgens korter zouden 
gaan werken tegen evenredige 
looninlevering'. 'Als je die twee op 
elkaar legt krijg je wel een sluitend 
verhaal', aldus Ruding.' 

Ik ga niet in op de vraag, of deze 
weergave juist is. Dat is ook niet zo 
belangrijk. Ik meen echter wel te 
begrijpen, dat dit enigszins aansluit 
bij mijn benadering tijdens de rege-
ringsverklaring. Ik begrijp dan echter 
niet meer, wat het standpunt van de 
Regering is over de inhoud van het 
begrip 'autonome loonmatiging' in de 
huidige situatie. Misschien wil de 
Minister daarop in tweede termijn 
nog ingaan. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben blij dat de 
Minister heeft erkend, in reactie op de 
door ons en anderen ingezette 
discussie, dat er een duidelijke 
eindverantwoordelijkheid ligt bij 
Regering en parlement inzake het 
inkomensbeleid en in concreto inzake 
de vakantie-uitkering. 

De reactie van de heer de Korte op 
de erkenning van de Minister begreep 
ik best. Ik hou het er maar op, dat wij 
op dat punt overeenstemming 
hebben. Ik had er echter geen behoefte 
aan dat hij daarna zei dat er geen grof 
geschut in stelling wordt gebracht en 
dat alles moet worden afgewacht. Ik 
heb gezegd dat het er niet om gaat 
om op dit moment te zeggen, welke 
eventuele maatregel zal worden 
getroffen. 

Ik had willen horen dat de Regering 
had gezegd vóór 1 april tot een 
definitieve stellingname te komen, 
iets waarom ik concreet heb gevraagd. 
Ik heb begrepen dat ook de heer 
Weijers zich afvraagt wanneer die 
definitieve stellingname er komt. De 
Regering heeft wel gezegd dat dit in 
het voorjaar het geval zal zijn, maar 
de heer Weijers vroeg zich voor mij 
reeds af wanneer dat precies zal zijn. 

Wij willen voorkomen dat wij 
ergens in mei - dus in het late 
voorjaar - gaan vaststellen dat het 
allemaal anders is gegaan dan wij nu 
hopen. Wij willen voorkomen dat wij 
dan hier zitten en tegen elkaar 
zeggen: 'Wij hadden wel iets anders 
willen doen, maar het kan nu niet 
meer'. Ik blijf erop aandringen dat dit 
in geen geval mag gebeuren. Ik vind 
dat, gelet op de vaagheid van de 
Regering op dit punt, de Kamer 
duidelijk moet maken hoe zij dit 
geregeld wil hebben. Daartoe wil ik 
een motie indienen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat wetsontwerp 
17 695 het voor de sociale partners 
mogelijk maakt overleg te plegen over 
een mogelijke andere besteding van 
reeds in collectieve arbeidsovereen-
komsten vastgelegde loonaanspraken; 

van mening, dat het zowel uit het 
oogpunt van werkgelegenheid als van 
een rechtvaardige inkomensverdeling 
zeer gewenst is dat de sociale partners 
hierbij ook de ruimte betrekken, die 
vrijkomt ten gevolge van het aflopen 
van de in 1981 getroffen maatregelen 
tot korting en aftopping van de 
vakantietoeslag; 

van mening, dat in deze zin op sociale 
partners een beroep mag worden 
gedaan doch dat Regering en Parle-
ment hiervoor uiteindelijk een eigen 
verantwoordelijkheid hebben; 

dringt er bij de Regering op aan, 
uiterlijk 1 april aanstaande te bepalen 
of een wettelijke voorziening met 
betrekking tot de vakantietoeslag 
getroffen dient te worden; 

verzoekt de Regering, de Kamer over 
de uitkomst van dit nadere beraad te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Voorzitter 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7 (17 695). 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij interruptie hebben 
wi j zoeven al vastgesteld dat de 
Minister inzake het werkgelegenheids-
beleid zegt dat hij in januari wel met 
iets kan komen, maar dat dit eerst 
naar de sociale partners gaat. Ik 
schrok helemaal toen de heer Weijers 
zei dat het wel aardig zou zijn als de 
Kamer ook een ruwe notitie over dat 
onderwerp zou krijgen om daarover te 
praten. De Minister zei toen terecht 
dat wi j die notitie, als het zover is, ter 
kennisname krijgen en dat het niet zo 
is dat wi j op dat moment al gaan 
meepraten. Wij voelen daar ook 
helemaal niets voor. 

Ik heb wel gezegd, het uitermate 
teleurstellend te vinden, dat de 
Regering dan nog in die fase zit en 
niet met definitieve plannen op tafel 
komt. De reactie van de Minister, die 
zei dat het niet teleurstellend maar 
jammer was, vond ik typerend. Er zat 
een ondertoon in van: w i j zien wel, 
het kan niet anders. Ik had gehoopt 
dat de Minister wel had kunnen 
zeggen hoe hij deze zaak wilde gaan 
aanpakken. Tot op dit moment - het 
blijkt nu dat wi j daarmee nog lang 
vooruit moeten - zit er een volledig 
gat in het beleid dat de Minister denkt 
te gaan voeren. 

Dat dit consequenties heeft voor de 
verdere discussie over de begroting 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, is duidelijk. Hierover spreek ik 
mij nu niet uit; dit dienen wi j in de 
commissie te doen. 

Mijn laatste opmerkingen gaan over 
de uitkomsten van het overleg tussen 
de sociale partners op basis van de 
aanbevelingen in het stichtingsak-
koord. De Minister opereerde mijns 
inziens onverstandig, toen hij, 
hiernaar mede gevraagd door een 
aantal van mijn collega's, zei dat het 
kabinet geen verbinding legt tussen 
deze uitkomst en datgene wat het 
gaat doen voor de trendvolgers en de 
ambtenaren. Zo zijn zijn woorden 
overgekomen en daarom deel ik de 
opvatting van collega's die hebben 
gezegd dat de Minister zo het beleid 
voor het bedrijfsleven en dat voor 
ambtenaren en trendvolgers volstrekt 
ontkoppelt. 

Dit is onverstandig, omdat de 
Minister van Binnenlandse Zaken nog 
de kans moet krijgen, mede gezien 
zijn opstelling in het verleden, zeer 
zorgvuldig met deze uitkomst om te 

springen, gekoppeld met het beleid 
voor de ambtenaren. Ik heb begrepen 
dat de Minister zich eerder in deze zin 
heeft opgesteld. Nu ineens, blijkbaar 
vanuit zijn verantwoordeli jkheid voor 
de trendvolgers, waarvoor de wetge-
ving meer bij de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid thuishoort, 
ging hij naar mijn gevoel veel te ver. 

Ik hoop dat hij zijn woorden straks 
nadrukkelijk terugneemt. Zoals wi j 
vandaag hier zeggen dat de mogelijk-
hedentot ui tvoeringvan hetstichtings-
akkoord niet door de Kamer moeten 
worden verstoord, kunnen wi j van de 
Regering hetzelfde vragen voor het 
overleg met de ambtenaren en 
trendvolgers. 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de Minister 
voor zijn reactie. Met instemming heb 
ik vastgesteld dat de Minister heeft 
onderstreept dat de eindverantwoor-
delijkheid van kabinet en parlement 
voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in 
totaliteit onverlet blijft, ook bij 
aanneming van het onderhavige 
wetsontwerp. Dit geldt eveneens voor 
de besteding van de effecten van 
korting en aftopping van de vakantie-
toeslag. 

De Minister heeft geen uitspraak 
gedaan over momenten en inhoud 
van mogelijke wettelijke maatregelen. 
Hiervoor heb ik begrip. Het uitgangs-
punt is op dit moment, een kans te 
geven voor het loonoverleg tussen 
sociale partners per bedrijfstak of 
onderneming. In het voorjaar, naar ik 
heb begrepen na 1 april aanstaande, 
wordt nader bezien of een speciale 
noodzaak tot een of andere vorm van 
ingreep bestaat. 

De Minister heeft gereageerd op 
mijn opmerkingen over de positie van 
niet-trendvolgers in de collectieve 
sector in het kader van dit wets-
ontwerp. Hij wees erop dat deze 
positie duidelijk is vastgelegd in 
artikel 1, tweede lid. Ik heb in eerste 
termijn aangegeven dat ik noodge-
dwongen het bestaan van een 
tijdelijke wet voor arbeidsvoorwaarden 
in de collectieve sector aanvaard en 
daarom ook de uitzonderingsbepaling 
in het wetsontwerp. De Minister heeft 
verklaard dat in zijn ogen snel een 
besluit moet worden genomen over 
de positie van de niet-trendvolgers in 
de collectieve sector. Voor het regelen 
van deze positie was ik oorspronkelijk 
van plan, op dit moment een uitspraak 
van de Kamer te vragen. 

Nu echter het verslag van het 
mondeling overleg dat tussen de 

Minister en de vaste kamercommissie 
is gevoerd, bij het volgende punt op 
de agenda is gevoegd, lijkt het mi j 
inderdaad aanvaardbaar om op dit 
moment niet direct een uitspraak van 
de Kamer te vragen, vooral omdat bij 
het volgende punt de andere fracties 
de gelegenheid krijgen om ten 
principale hun standpunt aan te 
geven alsmede de consequenties die 
zij trekken ten aanzien van dit wets-
ontwerp. 

De Regering, de Minister dus in het 
bijzonder, mag wat dit betreft niet te 
snel 'hoera' roepen. Ik denk dat dit 
een uitstel van executie wordt, omdat 
in het verleden al verschillende malen 
is gebleken, dat een vrij ruime 
kamermeerderheid een duidelijk van 
de Regering afwijkend standpunt 
heeft. Daarop zullen wi j bij het 
volgende agendapunt terugkomen. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik was nu niet zo bijster 
enthousiast over het antwoord van de 
Minister, maar dat zal hij ook niet 
hebben verwacht. Het gaat dan ook 
niet alleen om de antwoorden die hij 
zo rechtstreeks geeft, maar vooral om 
wat daar tussenin blijft hangen. Ik heb 
het gevoel dat er zo nu en dan een 
schimmelspel door deze ruimte heen 
vliegt en dat het gaat om allerlei 
beleidsvoornemen, tactieken en 
strategieën die in feite al uitgestippeld 
zijn, maar waaraan nog maareventjes 
wordt getipt. 

In ieder geval is mijn conclusie dat 
het woord 'vr i j ' in 'vrije onderhande-
lingen' een andere interpretatie moet 
krijgen. Ik zie namelijk naar aanleiding 
van het antwoord van de Minister een 
aantal mogelijkheden. Hij heeft 
gezegd dat de Regering erop aandringt 
- het stichtingsakkoord zegt het ook -
de prijscompensatie ter beschikking te 
stellen en in de onderhandelingen te 
betrekken. 

De Regering dringt ook aan op het 
ter beschikking stellen van de vakan-
tietoeslag en naar ik begrijp ook van 
de eindejaarsuitkeringen en bonussen 
en dergelijke. Dit zijn al zaken die 
moeilijk liggen bij erg veel mensen 
die in financiële problemen zitten. 
Arbeidstijdverkorting mag hiervoor in 
de plaats komen. De Minister zou het 
natuurlijk toejuichen. 

Ik kan echter uit zijn antwoord niet 
afleiden dat het per se nodig is, dat er 
arbeidstijdverkorting voor in de plaats 
komt. Ik heb het vermoeden dat het, 
als er voor het inleveren geen arbeids-
tijdverkorting tot stand komt, toch 
geïnterpreteerd wordt als een bijdrage 
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Brouwer 
aan de werkgelegenheid. Dat zet het 
allemaal wel in een ander licht. 

De Minister heeft gezegd: als dit nu 
niet gebeurt en wij gaan op 1 april 
verder praten, dan komen wij in de 
problemen omdat de vrijwillige 
inlevering niet tot stand is gekomen, 
want - zo zei hij - wij hebben zelf de 
trend gezet door de bevriezing van de 
salarissen van de ambtenaren en de 
trendvolgers. Dus is er van vrijwillig-
heid geen sprake meer en komt de 
loonmaatregel om de hoek kijken, die 
naar mijn idee in dat geval niet zo ver 
weg is, zo beluister ik de Minister. 

Ik kan dit alleen maar vergelijken 
met iemand die wordt benaderd 
terwijl hij op straat loopt met een tas 
met geld. Hij mag onderhandelen 
over het inleveren van de tas met 
geld, maar er wordt bij gezegd dat het 
met het onderhandelen in elk geval 
uit is als hij bij de hoek van de straat 
komt. Dat de tas dan in ieder geval 
wordt meegenomen! 

Ik kan weinig vrijheid ontdekken 
aan een dergelijke vrijheid van 
onderhandelen. Ik vind dat de Regering 
dan ook niet naar buiten toe de indruk 
moet wekken, dat dit wel zo is. Een 
van de oorzaken van de woede van 
mensen is natuurlijk dat zij vinden dat 
zij moeten inleveren zonder dat er iets 
voor in de plaats komt. Zij vragen zich 
af welke garanties deze Regering 
geeft. Ik hoor van de Minister dat er 
moeilijk een nota over de werkgelegen-
heid gegeven kan worden, of in ieder 
geval wordt er nauwelijks een termijn 
voor genoemd, terwijl wij in de 
voorgaande jaren al hebben gespro-
ken over diverse nota's over een 
werkgelegenheidsbeleid. 

Zoiets vaags is daar toch niet aan! 
De Regering heeft om zo te zeggen de 
'trend gezet' door te bevriezen en zet 
er niets tegenover. Zij zegt in feite dat 
er geen geld is voor arbeidstijdverkor-
ting. De ambtnaren en de trendvolgers 
mogen wel inleveren maar arbeidstijd-
verkorting is er niet bij - waarom zou 
een werkgever dezelfde redenering 
niet volgen? - en vervolgens wordt er 
toch van vrijheid van onderhandelen 
gesproken, zelfs door de VVD. Die 
partij zegt dat er geen dwingende 
maatregelen moeten worden geno-
men en dat er ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid moet zijn. Zeker 
niet voor trendvolgers en ambtenaren. 

Het rechter- en het linkeroog zijn 
blijkbaar verschillend gericht. Ik denk 
dat dit heel wat moeilijkheden gaat 
geven. De bereidheid van mensen om 
mee te werken aan arbeidstijdverkor-
ting en onderhandelingen daarover 

hangt sterk af van de vraag, of de 
Regering werkelijk de ruimte schept 
om te komen tot onderhandelingen 
en of de mensen resultaten zien in de 
vorm van teruglopende werkloosheid 
en van arbeidsplaatsen. Nu hangt per 
1 april alleen de dreiging van een 
loonmaatregel boven het hoofd. Het 
is goed dat de vakbeweging dit weet. 

In hetzelfde kader zie ik de brief van 
de Ministervan Binnenlandse Zaken, 
die nu al stelt dat maatregelen zouden 
moeten worden getroffen voor de 
aftopping van de vakantietoeslag. Dat 
zijn met andere woorden dwingende 
maatregelen. Er is geen vrijheid van 
onderhandelen. Er kan niet over 
worden gepraat. Ook hier zie ik de 
dwingende maatregelen als het 
aangeven van een trend. Liggen er, 
als de aftopping van de vakantietoeslag 
niet in de vrije onderhandelingen 
wordt betrokken, ook wat betreft die 
aftopping maatregelen in het ver-
schiet? Ook daar gaat het natuurlijk 
om de gelijke behandeling van 
ambtenaren en werknemers. 

De Minister spreekt van het in stand 
houden van de trend. Het is echter 
niet netjes als de Regering eerst zelf 
maatregelen neemt die de trend op 
het spel zetten en vervolgens de 
vakbeweging in een dwangpositie zet. 
Gezegd wordt dat het om arbeidstijd-
verkorting gaat maar in zijn antwoord 
heeft de Minister met geen woord 
gerept van een beleid gericht op 
arbeidstijdverkorting. Zijn ambtenaren 
bezig met het voorbereiden van 
maatregelen die leiden tot structurele 
arbeidstijdverkorting? 

Wordt ook gekeken naar het feit dat 
velen op dit moment in financiële 
problemen zitten? Door het inleveren 
van loon, van prijscompensatie, 
vakantietoeslag en dergelijke komen 
die mensen in een onmogelijke 
situatie. De Minister kan zeggen dat 
wij er op dit moment niet over kunnen 
praten omdat er geen geld voor is. 
Het gevolg van een dergelijke redene-
ring is echter duidelijk. 

Door het achterwege laten van het 
voeren van een gericht werkgelegen-
heidsbeleid en van het mogelijk 
maken van arbeidstijdverkorting zal 
het aantal werklozen groeien, zullen 
de kosten voor de Regering toenemen 
en zal het financieringstekort eerder 
toe- dan afnemen. Ik neem aan, dat de 
Regering daarover iets moet zeggen. 

Mijn fractie heeft sterk geaarzeld bij 
het beantwoorden van de vraag of zij 
akkoord zou gaan met het wets-
ontwerp. Het is wel duidelijk, dat het 
niet alleen om technische zaken gaat. 
Wij hebben geaarzeld omdat het in dit 
kader wordt geplaatst. Wij zien het in 

het kader van een beleid dat vooral 
gericht is op het vrijwillig inleveren 
van prijscompensatie en andere 
zaken. Er wordt niets tegenover 
geplaatst. De vakbeweging heeft 
echter om deze voorziening gevraagd. 
Je kunt er verschillend over oordelen. 
Wij betwijfelen sterk of er werkelijk 
iets uitkomt. Wij geven het wetsontwerp 
echter het voordeel van de twijfel. Wij 
zullen de uitvoering van de wet en het 
verdere beleid zeer kritisch volgen. 
Daarmee zullen wij niet wachten tot 1 
april. 

D 
Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer De Korte en 
anderen hebben gesproken over de 
verantwoordelijkheid van Regering en 
parlement voor het inkomensbeleid in 
relatie tot de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners voor dat 
inkomensbeleid. Ik heb in eerste 
instantie mijn standpunt op dat punt 
al ten beste gegeven. Ik vind dat de 
verantwoordelijkheid primair ligt bij 
de sociale partners. Dat ontheft in 
genen dele Regering en parlement 
van hun verantwoordelijkheid tot 
beoordeling van dat resultaat en met 
name tot de beoordeling of dat 
resultaat leidt tot kennelijke onrecht-
vaardigheid voor bepaalde groepen. 
Dan is de Regering gehouden te doen 
wat in haar vermogen ligt om tot een 
beter resultaat te komen. Het parle-
ment zal dat niet anders van de 
Regering verwachten. Het enkele feit 
dat wij vanavond en de volgende 
dagen spreken over het inkomensbe-
leid, illustreert al de bijzondere 
verantwoordelijkheid die Regering en 
parlement daarvoor uiteindelijk 
erkennen en ook willen aanvaarden. 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
zegt dat wij voor bepaalde groepen 
verantwoordelijk zijn. Welke groepen 
bedoelt hij dan? Diegenen die ook 
onder de werkingssfeer van de ca.o.'s 
vallen? 

Minister De Koning: Ik ging nog 
helemaal niet zozeer in detail. Ik kom 
daar wel op omdat dit een van de 
vragen van de heer De Korte was. Het 
gaat er mij om dat bepaalde inkomens-
groepen, en dan met name de 
laagstbetaalden, de meest kwetsbaren, 
dermate zwaar belast gaan worden 
dat Regering en parlement de uitkom-
sten van de vrije onderhandelingen 
over de primaire inkomensvorming 
niet kunnen aanvaarden. 

Ik kan op het ogenblik weinig 
zeggen over het beleid dat ten 
aanzien van de niet-c.a.o."inkomens 
zal worden gevolgd. Ik ben van plan 

Tweede Kamer 
14 december 1982 Werkgelegenheidsbeleid 1141 



De Koning 

de Stichting van de Arbeid daarover 
advies te vragen. Het gaat daarbij ook 
om de juridisch-technische vraag of er 
sprake zal zijn van de uitvoering van 
de Wet niet-c.a.o.-inkomens, ofwel het 
niet uitvoeren van de wet in technische 
zin, maar het wel doen van aanbeve-
lingen aan het bedrijfsleven over de 
inkomensontwikkeling van die 
categorie werknemers. Ik weet dat 
werkgevers en werknemers hierin in 
het bijzonder geïnteresseerd zijn. Ik 
w i l daarover eerst aan de Stichting 
van de Arbeid een mening vragen 
alvorens ik terzake een beslissing 
neem. Uiteraard vraag ik die mening 
wel op korte termi jn. 

Mijn betoog over die verantwoorde-
lijkheden laat onverlet het belang dat 
ook ik hecht aan de verantwoordeli jk-
heid van de sociale partners voor de 
primaire inkomensverdeling. Ik voeg 
er alleen aan toe dat de Kamer zich in 
toenemende mate rekenschap moet 
geven van het feit dat van haar ook 
gevraagd wordt bij het dragen van die 
verantwoordeli jkheid ook rekening te 
houden met de uitkomsten in de 
secondaire inkomensverdeling. 

De heer Wil lems en mevrouw 
Beckers hebben mijn collega Ruding 
geciteerd die een aantal ongetwijfeld 
behartigenswaardige opmerkingen in 
de Volkskrant heeft gemaakt. Die zijn 
echter nog niet tot mij doorgedrongen, 
omdat ik nog geen tijd heb gehad om 
de Volkskrant te lezen. Ik begrijp uit 
de citaten dat de heer Ruding gespro-
ken heeft over één van de mogelijkhe-
den die in het Stichtingsakkoord 
voorkomt, namelijk het aanwenden 
van inkomensbestanddelen voor 
rendementsherstel van de onderne-
ming. Ik ken de precieze bewoordingen 
niet, maar het Stichtingsakkoord 
spreekt niet alleen over vormen van 
arbeidstijdverkorting, maar ook over 
versterking van de positie van de 
onderneming. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De 
heer Ruding zei: eerst rendementsher-
stel, dan komt de werkgelegenheid 
wel . Is de Minister het daarmee eens? 

Minister De Koning: Wel in algemene 
zin, niet als het gaat om de operatie 
die door dit Stichtingsakkoord wordt 
gedekt. Het is natuurlijk in algemene 
zin duideli jk dat w i j een macro-econo-
misch beleid moeten voeren dat 
gericht is op rendementsherstel, 
omdat wij zonder dat geen herstel van 
investeringen en van werkgelegenheid 
kunnen verwachten. 

De heer Wil lems heeft gezegd dat 
als een van de partijen weigert verder 

te onderhandelen de Regering partij 
moet kiezen. Het lijkt mij in de praktijk 
wat moeilijk als, zoals in het voorbeeld 
van de heer Willems, de werknemers 
zouden weigeren te onderhandelen 
en de Regering dientengevolge partij 
zou moeten kiezen voor de werkgevers. 

Dit illustreert al dat het in het 
algemeen niet wenselijk is dat de 
Regering zich zo vergaand mengt in 
dergelijke onderhandelingen. Wij 
moeten ons realiseren dat een ca.o. 
een overeenkomst is van partijen, van 
organisaties van werkgevers en van 
werknemers en dat de Regering zich 
daar zoveel mogelijk buiten moet 
houden. Die ca.o."Onderhandelingen 
vallen onder de verantwoordeli jkheid 
van werkgevers en werknemers. De 
Regering heeft de mogelijkheden om 
in de loonontwikkeling in te gri jpen, 
maar doorbreekt daarbij dan met 
name ook die ca.o. 's. Dit is een heel 
andere zaak dan dat de Regering partij 
partij zou kiezen voor een van de 
verdragsluitende partijen. 

De heer Willems (PSP): Ik wi l toch 
een poging wagen om de Minister 
duidelijk te maken waarom het 
eigenlijk heel logisch is. In de ca.o. 
zijn rechten van werknemers vastge-
legd. Werknemers werken eraan mee 
dat opnieuw wordt onderhandeld 
over de aanspraken die zij hebben op 
het loon, de hoeveelheid werk 
etcetera. Het betreft zaken die zijn 
vastgelegd in bestaande ca.o.'s. 

De Regering maakt een technische 
voorziening om die onderhandelingen 
ruimte te geven. Als nu de werkne-
mers, die zelf akkoord gaan met een 
tijdelijke opschorting van die ca.o. 
om te kunnen onderhandelen, tot de 
conclusie komen dat onderhandelen 
geen zin meer heeft, is het dan niet 
logisch dat de Regering op dat moment 
zegt dat haar behoefte aan een techni-
sche voorziening ophoudt en dat zij de 
werknemers weer teruggeeft waar zij 
recht op hebben, namelijk de ca.o., 
zodat zij niet hoeven te wachten tot de 
werkgever het daarmee eens is. 

Minister De Koning: Dit zal echter 
vanzelf gebeuren. De onderhandelin-
gen moeten dan als mislukt worden 
beschouwd en dan treden de oude 
aanspraken weer in werking. Hierin 
voorziet het wetsvoorstel. 

De heer Willems (PSP): De Minister 
verwacht echter, volgens het wets-
ontwerp, een gezamenlijke verklaring 
van werkgevers en werknemers. Stel 
dat dit er niet van komt - zo vroeg ik 
- , omdat men het niet eens is over de 
tekst of zo, en een van beide partijen 
wil die onderhandelingen niet afbre-

ken. Is daarvoor een voorziening in 
het wetsontwerp opgenomen? Naar 
mijn oordeel is dit niet het geval. 

Minister De Koning: Werkgevers en 
werknemers zijn echter - dat is mijn 
ervaring - voldoende in staat om 
gezamenlijk te vragen om het wets-
ontwerp in werking te laten treden en 
om dit gezamelijk weer 'af te blazen'. 
Over die brief krijgen zij geen ruzie! 

De heer Willems (PSP): Als het een 
technische voorziening is, moet die 
ook kloppen, moet die correct zijn. Is 
dit niet iets wat niet is voorzien in dit 
wetsontwerp? De Minister kan dan 
wel zeggen erop te rekenen dat men 
het eens wordt, maar zo maakt men 
naar mijn oordeel geen wetten! 

Minister De Koning: De heer Wil lems 
vraagt om een overbodige voorzie-
ning. 

De datum 31 oktober heeft niets te 
maken met de onderhandelingen over 
de overheidssalarissen. Dat staat daar 
geheel los van. Ik hoop dat die 
onderhandelingen lang voor die 
datum worden afgesloten; 

1 april is echter een minder geschikte 
datum. Op 1 april kan wel een tussen-
stand worden opgemaakt, kan 
worden bekeken wat inmiddels is 
gebeurd. De onderhandelingen zullen 
denkelijk meer ti jd vragen. 

De heer Wil lems heeft gezegd dat 
als men in het bedrijfsleven prijscom-
pensatie inzet voor arbeidstijdverkor-
t ing, men voor die inzet iets terug 
krijgt. Hoe moet dit bij de overheid en 
de overige delen van de collectieve 
sector, waar een dergelijke prijscom-
pensatie niet kan worden ingezet? 
Ook mevrouw Brouwer en anderen 
hebben daarover gesproken. 

In het regeerakkoord is aangegeven 
hoe men in die overheidssector wi l 
trachten om tot arbeidstijdverkorting 
te komen. Daarbij wordt de prijsconv 
pensatie niet genoemd, omdat die 
niet is geboekt in de begroting voor 
1983. Er wordt dus gesproken over 
arbeidstijdverkorting voor nieuwe 
banen. Bedrijfsleven en overheid 
hebben in dit opzicht inderdaad niet 
dezelfde mogeli jkheden. De overheid 
zal dus des te meer de nadruk moeten 
leggen op het gebruik maken van 
andere mogelijkheden. 

Ik heb mevrouw Beckers al beant-
woord door te zeggen dat in het 
stichtingsakkoord ook over rende-
mentsherstel wordt gesproken. Dit is 
één van de doelstellingen die worden 
nagestreefd. Het is dus niet óf....óf, 
maar én....én: én arbeidstijdverkorting 
én rendementsherstel. 
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Mevrouw Beckers- de Bruijn (PPR): 
De overheid heeft een eigen verant-
woordelijkheid. 

Minister De Koning: De overheid 
heeft de fondsen van gemeenten en 
provincies bepaald niet afgeroomd. 
De overheid heeft wel in haar begro-
ting, ook ten aanzien van die gemeen-
te- en provinciefondsen, rekening 
gehouden met de nominale bevriezing 
van de salarissen in de overheidssec-
tor. In die zin is er een doorwerking 
van het besluit van de rijksoverheid 
naar de lagere overheid. 

Moet de aanmoediging om tot 
arbeidstijdverkorting te komen, 
uitgaan van het inkomensbeeld? Ik 
denk dat dit niet het geval is. Ik denk 
dat iedereen zich realiseert dat in een 
tijd van economische neergang offers 
gebracht moeten worden en dat extra 
offers gebracht moeten worden 
indien men bovendien in die periode 
nog wil komen tot arbeidstijdverkor-
ting met een daarmee corresponde-
rende inlevering van loon. Natuurlijk is 
het gemakkelijker te doen in een tijd 
van economische groei, wanneer 
inkomens stijgen. In die tijd is het 
echter als regel minder nodig. Het is 
extra nodig - en dat is nu in ieder 
geval heel duidelijk aan de orde - juist 
vanwege de economische recessie. 
Als wij uitzicht willen openen voor 
een groot aantal mensen om weer 
aan het werkte komen dan zal naast 
het offer dat wordt gevraagd ten 
gevolge van de economische recessie 
een extra offer moeten worden 
gevraagd om te komen tot verkorting 
van arbeidstijd, met het doel meer 
mensen te laten werken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Maar dat 
betekent toch dat het voor mensen 
met een minimuminkomen of een 
modaal inkomen, die nu al heel 
moeilijke tijden doormaken, niet 
mogelijk is? Arbeidstijdverkorting 
wordt dan toch een luxe? 

Minister De Koning: Nee, arbeidstijd-
verkorting is geen luxe, maar naar 
mijn stellige overtuiging zeer noodza-
kelijk. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Het moet 
de mensen dan wel mogelijk worden 
gemaakt. De rapporten over mensen, 
die al in geweldige financiële proble-
men zitten, zijn bekend. De Minister 
zegt dat er moet worden ingeleverd. 

Het betekent toch dat die mensen 
dat niet kunnen? Zij kunnen toch niet 
zeggen als zij f 1500 per maand 
verdienen: ik ga een dag minder 
werken en lever daarvoc mijn loon 
in? Dan kunnen zij de huur niet 
betalen. 

Minister De Koning: Het betekent in 
uw gedachtengang dat wij niet 
zouden moeten praten over arbeids-
tijdverkorting, aangezien de mensen 
geen cent meer kunnen missen om in 
evenredige mate loon in te leveren. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Nee, in 
mijn gedachtengang zou er wel over 
gesproken moeten worden, maar zou 
de Regering moeten investeren in 
arbeidstijdverkorting. Dat wil zeggen: 
de Regering zou middelen ter beschik-
king moeten stellen om te komen tot 
arbeidstijdverkorting, ook voor de 
mensen met een laag inkomen. 

Minister De Koning: Ik moet tot mijn 
spijt zeggen dat het zo makkelijk niet 
is. Het probleem is dat de Regering 
daarvoor geen geld op grote schaal 
en over een brede linie beschikbaar 
kan stellen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Denkt u 
dan niet dat het voor grote groepen 
mensen niet mogelijk zal zijn, mee te 
werken aan arbeidstijdverkorting? 

Minister De Koning: Ik heb de indruk 
dat u dat denkt en ik betreur dat zeer. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Uit allerlei 
onderzoekingen en rapporten blijkt, 
dat mensen niet de mogelijkheid 
hebben, loon in te leveren voor 
arbeidstijdverkorting. 
Minister De Koning: De praktijk is dat 
op dit ogenblik een groot aantal 
initiatieven wordt genomen om tot 
arbeidstijdverkorting te komen. In tal 
van sectoren van onze economie 
bestaat een groot aantal deeltijdbanen. 
Het overheidsbeleid moet erop 
gericht zijn om dat zoveel mogelijk te 
bevorderen. Het kan echter niet zo zijn 
dat de overheid het daarmee corre-
sponderende inkomensoffer voor haar 
rekening neemt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het nog 
eens anders proberen. Het inkomens-
plaatje van -4,5 en 0 is nu veranderd in 
een plaatje van ongeveer -3,5 en -0,5 
voor vier maal modaal. 

De heerWeijers (CDA): U moet nu 
eens ophouden met dat -0,5. U moet 
daar de vakantiebijslag nog bij 
rekenen. 

De Voorzitter: De Minister wordt 
geïnterrumpeerd. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
heb in mijn verhaal uitdrukkelijk 
duidelijk gemaakt dat dit het plaatje is 
dat door de maatregelen van het 
kabinet wordt bewerkstelligd. Dat is 
een plaatje, waaruit naar mijn gevoel 
het begrip 'solidariteit' niet blijkt. Nu 
vraagt de Minister op basis van dat 

inkomensplaatje aan de werknemers 
om daar nog een schepje bovenop te 
doen, zodat minimum-plus op -3,5 
komt en modaal op -4,5 a -5 voor 
arbeidstijdverkorting of misschien wel 
voor rendementsherstel van het 
bedrijf. Dat is het probleem. 

Minister De Koning: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil mij niet te diep 
begeven in de discussie die wij de 
komende uren en dagen zullen 
voeren. Wij hebben echter met die 
inkomensbeelden aangetoond wat het 
effect kan zijn, indien men prijscom-
pensatie en/of andere inkomensbe-
standdelen inzet om tot arbeidstijdver-
korting te komen. Dat is geheel juist. 

De heer Weijers heeft gevraagd 
wanneer informatie over de effecten 
wordt gegeven in de Kamer. Ik zal 
dat zo snel mogelijk na het overleg 
met de Stichting van de Arbeid doen. 

Er is ook gevraagd hoe het met de 
trendvolgers gaat met betrekking tot 
de vakantietoeslag. Het overleg met 
de trendvolgers is gisteravond 
begonnen met een wat verkennende 
bespreking. Er zijn nog geen materiële 
zaken aan de orde geweest. Wij zullen 
daarop later van zelf terechtkomen. 

De heer Van der Vlies heeft gespro-
ken over de arbeidstijdverkorting in 
de werkgelegenheidsnotitie. Een en 
ander ligt inderdaad in de bedoeling. 

Hij heeft gewezen op de moeilijkheid, 
dat wij in de overheidssector en in de 
overige collectieve sector wel een 
reëel gesprek willen hebben over 
arbeidstijdverkorting, maar dat de 
middelen die daarvoor in de marktsec-
tor kunnen worden ingezet, in de 
sector van de overheid en de overige 
collectieve sector niet aanwezig zijn 
en dus ook niet kunnen worden 
ingezet. Ik ben niet zo naïef dat ik 
denk, dat dit het gesprek op geen 
enkele manier zal beïnvloeden. 

Dat bemoeilijkt natuurlijk in hoge 
mate het gesprek over arbeidstijdver-
korting, maar de wegen die het 
regeerakkoord desondanks aangeeft, 
zijn wel begaanbaar. Ondanks het feit 
dat de specifieke bestanddelen 
ontbreken, is het duidelijk dat het 
kabinet van mening is, toch een reëel 
gesprek, ook over arbeidstijdverkor-
ting, te kunnen voeren. 

De heer Schutte heeft gevraagd 
naar het verband tussen de notitie en 
de nota over de werkgelegenheid. De 
notitie over de werkgelegenheid is 
een vingeroefening of een voorstudie, 
die moet uitgroeien, mede op basis 
van het overleg met de sociale 
partners, tot de nota werkgelegenheid. 
Men mag dat een tweede versie van 
het werkgelegenheidsplan noemen, 
als men zich dan maar realiseert 
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- daarom gebruik ik liever een andere 
naam - dat de tweede versie geen 
duplicaat of een uitbreiding is van het 
eerste werkgelegenheidsplan. 

Ook mijn voorganger, mijn oud-col-
lega de heer Den Uyl, was niet van 
plan om met een tweede versie te 
komen, die een uitbreiding beoogde 
van de eerste versie. Het was wel 
degelijk zijn bedoeling om in de 
tweede versie tot een meer structurele 
benadering van werkgelegenheids-
vraagstukken te komen. Deze opvatting 
deel ik. Ik zal proberen, dat nu uit te 
voeren. 

Het is duidelijk dat er een relatie 
moet liggen tussen offers die men 
brengt en de maatregelen en de 
effecten van deze maatregelen. 
Hetzelfde geldt - dit zal ook tot 
uitdrukking komen in de nota werkge-
legenheidsbeleid - ook voor de 
investeringen en de stimulering die 
daarvoor noodzakelijk is. In die zin is 
de nota werkgelegenheidsbeleid 
bepaald ook een plan voor herstel en 
ontwikkeling, al zal ik deze poëtische 
naam er waarschijnlijk niet aan geven. 

De heer Schutte heeft gevraagd, 
hoe de heer Ruding kan hebben 
gezegd, dat arbeidstijdverkorting niet 
betekent, een autonome loonmatiging. 
Dat is inderdaad juist. Ik denk dat bij 
arbeidstijdverkorting met evenredige 
inlevering van loon op zich zelf geen 
verlaging van de arbeidskosten 
plaatsvindt. Dat is wel het geval, als 
men inkomensbestanddelen inzet 
voor rendementsherstel. Er ontstaat 
dan een loonmatiging, die een direct 
effect heeft op rendementen. 

De heer Buurmeijer is naar ik hoop 
tevreden gesteld ten aanzien van de 
informatie, die is toegezegd. De heer 
Buurmeijer heeft een motie ingediend, 
die ik niet verstandig vind. Ik vind het 
niet verstandig om in deze periode, 
waarin het overleg gaat beginnen, al 
te zeggen, wat wi j zullen doen per 1 
april aanstaande met inzet van 
wettelijke voorzieningen. Ik vind het 
ook onjuist om zich dan te concentre-
ren op één maatregel, die zou moeten 
worden genomen, namelijk een 
maatregel die betrekking heeft op de 
vakantietoeslag. 

Ik denk dat men dan ook andere 
maatregelen zou moeten overwegen. 
Naar mijn mening zou de heer 
Buurmeijer er verstandig aan doen 
om de motie nog enige ti jd aan te 
houden. Hij zou haar dan per 1 april 
nog eens kunnen indienen. Op dit 
ogenblik heb ik aan de motie geen 
behoefte. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik vind 
dat de Minister erg vaag blijft en ook 
nauwelijks argumentatie geeft. Wij 
stellen met deze motie niet, dat de 
Minister nu de maatregel moet 
nemen, maar wij wil len wel dat zowel 
de Kamer als de Regering weet dat 
rond 1 april de Regering zich heeft uit 
te spreken over het soort maatregelen 
dat zij denkt te nemen. De Minister 
sprak over de vakantietoeslag, maar 
hij weet heel goed, welke specifieke 
positie de aftopping van de vakantie-
toeslag in het geheel van het inko-
mensbeleid inneemt. Als de Minister 
het niet weet, dan zal de heer Weijers 
hem dat nog wel eens uitleggen. 

Minister De Koning: Met het oog 
daarop zou het mooi zijn, als de heer 
Buurmeijer zijn motie had beperkt tot 
de tweede overweging. Dat is namelijk 
een heel mooie overweging Die zou ik 
van harte wil len onderschrijven. In dit 
stadium hebben wij nog geen dictum 
nodig. 

De heer Schutte (GPV): Ziet de 
Minister een fatale datum, waarop 
men redelijkerwijze niet meer kan 
komen met maatregelen in de sfeer 
van de vakantietoeslag? 

Minister De Koning: Er kan op dat 
punt tamelijk veel. Als er is uitbetaald 
kan het geld moeilijk meer worden 
teruggehaald, maar verder is er 
technisch veel mogelijk. 

De heer Schutte (GPV): De Minister 
weet toch ook dat juist de vakantietoe-
slag vanaf mei opnieuw wordt opge-
bouwd. Het zal dan toch moeilijk 
worden, een opgebouwd recht niet 
toe te kennen. 

Minister De Koning: Technisch is op 
dat punt vrij veel mogelijk, maar niet 
alles dat mogelijk is is wenselijk. 

De heer Buurmeijer vond dat ik niet 
had mogen zeggen dat het alleen 
maar jammer was dat de nota over 
het werkgelegenheidsbeleid pas later 
zal verschijnen. Ik zei echter dat dit 
jammer was, omdat het woord 
'teleurstellen' betekent dat iemand de 
heer Buurmeijer heeft teleurgesteld. 
Die iemand ben ik in ieder geval niet. 
Vervolgens heeft de heer Buurmeijer 
geen reden om teleurgesteld te zijn. 
Gelet op de kabinetsformatie en het 
aantreden van een nieuw kabinet was 
zakelijk niet te verwachten en was ook 
niet mogelijk, dat op zeer korte 
termijn reeds een uitgewerkte nota 
over het werkgelegenheidsbeleid zou 
verschijnen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het gaat niet om dit 

moment. De Minister heeft zoeven 
echter zelf gezegd, dat de sociale 
partners in januari een ruwe notitie 
voorgelegd krijgen. Ik heb gezegd, dat 
het ' jammer' van de Minister betrek-
king had op de mogelijkheden van de 
Kamer, erover te debatteren. Dat is 
toch niet alleen jammer, maar 
uitermate teleurstellend? De Regering 
slaagt er niet in, ti jdig met de Kamer 
in de slag te gaan over haar voorne-
mens om een werkgelegenheidsbeleid 
te gaan voeren. 

Minister De Koning: Ik wil niet in 
herhaling vervallen, maar dat was niet 
te verwachten, gelet op de datum 
waarop het kabinet is opgetreden en 
het overleg dat nodig is. 

De heer Buurmeijer sprak nog even 
over het arbeidsvoorwaardenoverleg 
voor ambtenaren en over de verdere 
collectieve sector. Ik heb de situatie 
ten aanzien van de beschikbare 
middelen beschreven, meer niet. Men 
moet er niets meer in beluisteren dan 
dat uit de begroting blijkt, namelijk 
dat er voor de ambtenaren en voor de 
collectieve sector sprake is van 
bevriezing. De mogelijkheden voor 
het overleg zijn natuurlijk begrensd, 
maar niet zo begrensd dat er geen 
overleg meer denkbaar zou zijn. 

De heer Nypels is nog eens terug-
gekomen op de niet-trendvolgers. Ik 
hoop een snel besluit te nemen, dat 
later ook aan de orde zal komen. 

Mevrouw Brouwer betitelde het 
debat als een schimmig woordenspel. 
Zij heeft er toch iets te veel allerlei 
uitgekookte strategieën in vermoedt, 
waarbij ik veel pratend en niets 
zeggend iets heel gemeens in mijn 
achterhoofd zou hebben, dat ik 
stiekem zou willen uitvoeren. Dat is 
niet het geval. Als ik al iets in mijn 
achterhoofd heb, zal ik dat zeker niet 
stiekem uitvoeren. 

Mevrouw Brouwer (CPN): De Minister 
denkt in ieder geval tot 1 april. Hij 
weet wel welke lijnen er dan kunnen 
komen. 

Minister De Koning: Ik wi l inderdaad 
op 1 april kijken wat het nu zoal heeft 
uitgehaald. Het lijkt mij niet redelijk, 
dat eerder te doen. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan staat u 
er toch niet geheel onbevangen 
tegenover. 

Minister De Koning: Ik kan alleen 
zeggen hoe ik er nu tegenover sta: 
hoopvol. Misschien is dat op 1 april 
veranderd. Dat zou mij zeer spijten. Er 
hangt nu bepaald niet een loonmaat-
regel boven de markt. Mevrouw 
Brouwer heeft het beeld gebruikt dat 
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nu over geld zou worden onderhan-
deld, in de wetenschap dat dit aan het 
eind van de straat zou worden 
afgepakt. Dat is niet zo. Er wordt 
gesproken over de inzet van middelen 
voor een aantal door mi j hoog 
gewaardeerde doeleinden. Als dat 
gesprek onverhoopt zonder voldoende 
resultaat blijft, is de situatie geheel 
open. 

In het interruptiedebatje is al 
gesproken over de problematiek van 
het ontbreken van bepaalde financiële 
middelen. Er moet toch worden 
onderhandeld, bij het ontbreken van 
een loonstijging. Kan er bij het 
inleveren van loon tot herverdeling 
van werk worden gekomen? 

Ik waardeer het zeer dat mevrouw 
Brouwer en haar fractie het wets-
ontwerp uiteindelijk wi l len aanvaarden 
omdat de vakbeweging erom heeft 
gevraagd. Ook de werkgevers hebben 
erom gevraagd! 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, over de 
motie te stemmen aanstaande 
donderdag na de lunchpauze. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 18.37 uur 
tot 20.15 uur geschorst. 

Aan de orde is de gezamenlijke 
behandeling van: de brief van de 
Ministers van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, van Financiën en 
van Economische Zaken over de 
koopkrachtontwikkeling in 1983 
(17 666, nr. 4); 

de wetsontwerpen: 
Nadere wijziging van de Algemene 

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

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

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

Nadere wijziging van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en de 

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

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

Beperking van de herziening van 
het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten en van 
een aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten per 
1 januari 1983(17677); 

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

het verslag van een mondeling 
overleg over de tijdelijke Wet Arbeids 
voorwaarden collectieve sector 
(17 600, nr. 2). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met de 
notitie 'Koopkrachtontwikkeling 1983' 
en daarover iets in algemene zin 
zeggen. Tijdens het debat over de 
regeringsverklaring is ook door ons 
geconstateerd, dat het inkomensbeeld 
voor 1983 onbevredigend was. Wij 
hebben toen de bereidheid uitgespro-
ken, aan een verbetering van dat 
beeld bij te wil len dragen. Dit leek ons 

met name van belang om het stich-
tingsakkoord te helpen verwezenlijken. 
Overigens is het praten over het z.g. 
' inkomensplaatje' een volkssport aan 
het worden, ondanks het feit dat 
weinigen enig inzicht in de spelregels 
hebben. Het lijkt ook een typisch 
Nederlandse volkssport. 

Vraagt men Fransen of Engelsen 
naar modaal, tweemaal modaal, of 
viermaal modaal in hun land, dan 
wordt er onbegrijpend teruggekeken. 
Terecht waarschuwt het kabinet om té 
veel betekenis aan het koopkracht-
plaatje voor 1983 toe te kennen. In dat 
plaatje wordt een standaardisatie 
toegepast naar jaar op jaar verandering 
en naar één specifieke groep inkomens-
trekkers, nl. gehuwde werknemers 
met twee kinderen beneden de 16 jaar 
en een niet werkende vrouw. Zij 
maken maar een beperkt deel uit van 
alle inkomenstrekkers, nl. ca. 15%. 

Voorts wordt alle aandacht ge-
fixeerd, althans daar lijkt het op, op de 
inkomensontwikkeling in 1983. In dat 
verband wil ik ook het kabinet vragen, 
waarom het nalaat een inkomensbeeld 
voor 1984 en daarna te geven. Levert 
dat bij voorbeeld evenredigheid op? 

De achter ons liggende nivellering 
wordt verder ook gemakshalve 
vergeten. Vergeten wordt, dat in de 
afgelopen tien jaar de koopkracht van 
de minima, exclusief de echte mini-
mumtoeslag in 1981 en 1982, met 
14% is gestegen. Die van modaal is 
gelijk gebleven, die van twee maal 
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modaal met 10% gedaald en die van 
viermaal modaal met 14% gedaald. 
Vergeten wordt, dat inmiddels de 
netto-inkomensverhouding tussen 
min imum en modaal, zo'n 47% van 
de werknemers, 1 op 1,3 is en dan 
heb ik nog niet eens de tertiaire 
inkomensinstrumenten daarbij 
gerekend, dat tussen min imum en 
anderhalf maal modaal, 88% van de 
werknemers, die verhouding 1 op 1,9 
is en tussen min imum en driemaal 
modaal, 99% van de werknemers, 1 
op 3. 

Het ideaal van het kabinet-Den Uyl 
in 1975 was nog een maximale 
verhouding van 1 op 5. Wij zitten nu 
bijna voor 99 van de 100 mensen op 
de helft daarvan. Het streven van de 
VVD-f ractie is gericht op een evenredig 
beeld voor de werknemers in bedrijven 
voor de gehele kabinetsperiode, dus 
op gelijke percentages in netto 
termen gezien inleveren door de 
werknemers. Dat de overgang van het 
sterk nivellerende verleden naar de 
toekomst met evenredigheid voor een 
beperkte groep werknemers boven 
drie maal modaal een eenmalige 
vertekening in 1983 oplevert, accepte-
ren wi j . Anders zouden wi j de progres-
sie zeer scherp moeten laten toene-
men, terwijl het middenlange-termijn-
beleid, zie de Contourennota, juist het 
tegengestelde wi l bereiken. 

Met betrekking tot de inkomensposi-
tie van niet werkenden en van de 
werknemers in de collectieve sfeer 
houden wi j vast aan hetgeen daarover 
in het regeerakkoord met het oog op 
de sanering van de financiële positie 
van het Rijk is overeengekomen. 

De hedendaagse fixatie op procen-
ten en tienden van procenten koop-
kracht gaat overigens geheel voorbi j 
aan hetgeen de grote slachtoffers van 
de economische crisis, de werklozen, 
hebben te verstouwen. 

Als men in de WW komt, krijgt men 
nog 80% van het loon. In de WWV 
wordt het vervolgens 75%, terwij l 
men ten slotte in de RWW terugvalt 
op het niveau van de bijstand, waarbi j 
tientallen procenten worden ingele-
verd. De werkloze met een maximale 
uitkering gaat na 2,5 jaar zelfs met 
f963 in de maand terug, nadat hij 
eerst zijn huis eventueel nog heeft 
moeten 'opeten'. Dat is een regelrechte 
ramp voor de betrokkene en zijn 
gezin. De hedendaagse fixatie op het 
inkomensbeleid voor 1983 gaat ook 
voorbi j aan de rampzalige positie van 
het bedrijfsleven, die er de oorzaak 
van is dat een groot aantal mensen 
wordt uitgestoten uit het arbeidspro-
ces. 

Het herstel van dat bedrijfsleven, 
als bron van duurzame werkgelegen-
heid, moet nog altijd de hoogste 
prioriteit hebben. Het stichtingsak-
koord wil prijscompensatie omzetten 
in werkgelegenheid, maar in veel 
wankelende bedrijven heeft men geen 
ruimte meer voor enige vorm van 
prijscompensatie op 1 januari of 1 juli 
aanstaande. Is er nog hoop op 
rendementsherstel als alle prijsconv 
pensatie wordt omgezet in verkorting 
van de arbeidsduur? 

Ten aanzien van het inkomensbeeld 
voor 1983 zet het kabinet ons twee 
basisprojecties voor. Basisprojectie 1 
geeft na verwerking van de reparatie-
maatregelen een evenredig inkomens-
beeld te zien voor ruim 9 van de 10 
werknemers. Alleen boven twee keer 
modaal is er voor één jaar een 
breuklijn. Ik heb al gezegd waarom wij 
dit accepteren. In deze basisprojectie 
gaat men ervan uit dat de prijscom-
pensatie gewoon bij de werknemers 
terecht komt. Dit voldoet goeddeels 
aan de verlangens van de drie 
verenigde vakcentrales, de FNV, het 
CNV en de VMHP, als het gaat om het 
door hen gewenst geachte inkomens-
beeld. 

De heer Wöltgens (PvdA): Bent u zich 
er daarbij van bewust dat u de 
effecten van het vervallen van de 
solidariteitsheffing niet hebt meegere-
kend? 

De heer De Korte (VVD): Ik heb het 
uitgangspunt gekozen dat het 
kabinet heeft genomen bij het presen-
teren van de basisprojecties, want 
dan is het wat gemakkelijker discussië-
ren. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het maakt 
de discussie voor u misschien 
gemakkelijker, maar voor het feitelijk 
bezien van de inkomensontwikkeling 
zou het wellicht verstandig zijn om 
rekening te houden met het feit dat er 
een solidariteitsheffing is geweest. 

De heer De Korte (VVD): Die heffing 
was er niet op ons verzoek. Bij de 
invoering ervan wisten wij al dat er na 
afschaffing een denivellerend effect 
zou optreden. 

De heer Wöltgens (PvdA): En u wilt 
daar niets aan doen? 

De heer De Korte (VVD): De veroorza-
ker van dit effect staat thans achter de 
interruptiemicrofoon. 

De heer Wöltgens (PvdA): Moet ik 
hieruit concluderen dat u zich op geen 
enkele manier verantwoordelijk voelt 
voor een rechtvaardige lastenverde-
ling, indien er sprake is van een 
inkomenbeeld dat niet door de VVD is 
veroorzaakt? 

De heer De Korte (VVD): Ach, u vraagt 
naar de bekende weg. Daarom zeg ik 
het zo. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
natuurlijk niet om basisprojectie 1, 
want dat is immers het beeld van de 
slechtste uitkomst van het stichtings-
akkoord. In die situatie zou het 
akkoord namelijk geen resultaat 
hebben, zodat de c.a.o.-werknemers 
gewoon hun prijscompensatie krijgen. 

Relevant is derhalve basisprojectie 
2, want daarin gaat men uit van het 
volledig slagen van het stichtingsak-
koord. Loonafspraken, de prijscorrv 
pensatie en effecten van korting en 
aftopping van de vakantietoeslag 
worden omgezet in verkorting van de 
arbeidsduur. Het kabinet ziet dit als 
het ideale beeld. Na verwerking van 
de reparatiemaatregelen zou over het 
dan ontstane inkomensbeeld voor 
1983 het volgende zijn op te merken. 

De mensen met een minimumloon 
gaan in vergelijking met basisprojectie 
1 minder werken, terwijl zij in koop-
kracht 0,5% vooruit gaan. Alle andere 
werknemers daarboven gaan met 
1,5% tot 3,5% in koopkracht achteruit, 
als gevolg van de nagestreefde 
verkorting van de arbeidsduur. Wringt 
dat niet? Is het niet onlogisch dat een 
bepaalde groep bij minder werken 
meer overhoudt? 

De verhouding tussen min imum en 
modaal wordt er - zo ziet het er 
tenminste naar uit - verder door 
' ineengedrukt'. Al eerder, op 24 
februari 1981, is in deze Kamer met 
een redelijke meerderheid een motie 
aangenomen, 16401, nr. 44, waarmee 
de indieners juist koste wat kost 
wilden voorkomen dat dat zou 
gebeuren. 

In de tweede plaats leveren de 
middengroepen - kijken we weer naar 
basisprojectie 2 - het grootste offer. 
Van een evenredig beeld, waarvan 
ook de vakbeweging sprak, is dan 
geen sprake van. Wij althans kunnen 
het niet anders zien. De in het inko-
mensbeeld niet opgenomen extra 
belasting voor tweeverdieners, 
waarvan er veel voorkomen in de 
lagere inkomensgroepen, maar ook in 
de middengroepen, komt daar dan 
natuurlijk nog bovenop. 

In de derde plaats geldt dat de 
uitkeringstrekkers de netto-inkomens-
ontwikkeling van de minimumloners 
volgen. Zij gaan er dus vergeleken met 
basisprojectie 1 in basisprojectie 2 een 
half procent op vooruit. 

Kortom, het lijkt alsof er een 
omzetting plaatsvindt van de koppe-
ling op afstand in een koppeling met 
voorsprong. Ik zou in ieder geval 
graag van het kabinet vernemen, of 
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deze conclusie juist is. Want als dat zo 
is, wordt er in de huidige omstandig-
heden dan niet erg veel van de 
actieven gevraagd? Die vraag mag 
ook gesteld worden in verband met 
de bereidheid van de werknemers om 
van het Stichtingsakkoord een 
volledig succes te maken. 

Veroorzaken de reparatiemaatrege-
len dan niet het tegendeel van wat 
ermee beoogd wordt? Zijn ze dan niet 
te veel toegesneden op de ex ante-si-
tuatie, die wi j niet wensen, en te 
weinig op het ex post-doel, dat we 
allen wil len bereiken? Voor ons zijn 
dit belangrijke vragen aan het kabinet. 

Wij moeten ons ook ten spoedigste 
beraden op de gevolgen van arbeids-
duurverkorting voor de werking en de 
inrichting van het koppelingsmecha-
nisme, vooral wat de minimumloners 
betreft. Is de Regering bereid, op 
korte termijn een notitie daarover aan 
de Kamer te sturen, opdat wi j daarover 
in ieder geval gedachten kunnen 
formuleren? 

Vervolgens de bevriezingsvoorstel-
len en de 1%-verhoging. Aan de 
voorgenomen bevriezing van het 
wettelijk minimumloon en de sociale 
uitkeringen (wetsontwerp 16 677) en 
een zelfde beperking van de salarissen 
in de quartaire sector is naar onze 
mening niet te ontkomen. Wij hebben 
ernaar gevraagd en daarop antwoord-
de de Regering dat zonder die 
maatregel het financieringstekort nog 
eens met een half procent zou 
toenemen en de sociale premies met 
een half procent zouden moeten 
worden verhoogd om de positie van 
de sociale fondsen niet verder te 
verslechteren. 

Door het amendement-De Vries en 
De Korte is een deel van de verhoging 
van het minimumloon per 1 juli 1982, 
namelijk 1,8%, uitgesteld. Het kabinet 
heeft door middel van een nota van 
wijzigingen aangegeven, daarvan 1 % 
per 1 januari aanstaande te wil len 
realiseren. In principe is de VVD-fractie 
bereid, het kabinet daarin te steunen. 
Toch nog een vraag. Zou het eigenlijk 
niet verstandiger zijn, die verhoging 
van 1 % in twee stappen door te 
voeren? 

Waarom rijst bij ons die vraag? In 
zekere zin is er een samenhang met 
wat ik zoeven heb betoogd. In de 
eerste plaats is de uitkomst van het 
Stichtingsakkoord nog onzeker. Wij 
hopen dat het helemaal lukt. Dan 
zullen ook de kosten van levensonder-
houd een half procent lager uitvallen 
dan nu is geraamd. 

Daarmee wordt automatisch de 
helft van de door de Regering beoogde 
verbetering van de koopkracht met 
1 % ex post bereikt. Dat zien wij toch 
goed? Ik zie dat de heer Wöltgens de 
Regering voor wi l zijn en mij antwoord 
wil geven. 

De heer Wöltgens (PvdA): Neen, dat 
probleem is mij veel te ingewikkeld. Ik 
wil even op iets veel eenvoudigers 
ingaan. De heer De Korte heeft in juni 
van dit jaar samen met de heer De 
Vries een amendement ingediend om 
een 'uitschuifoperatie' te bewerkstelli-
gen, het niet laten doorgaan van de 
toen aan de orde zijnde indexatie van 
1,84% voor de minimumlonen en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen. De 
bedoeling was, die indexatie een half-
jaar uit te stellen, dus tot 1 januari 
1983. 

Nu is het bijna 1 januari, en wat 
zegt dezelfde heer De Korte: 1 % is 
eigenlijk al te veel, per 1 januari; 
wellicht kunnen we met een half 
procent volstaan. Komt dat er eigenlijk 
niet op neer, dat hij eerst bepaalde 
verwachtingen wekt bij een groep, die 
hij al een halfjaar nadeel heeft 
bezorgd en dat hij die vervolgens nog 
eens - in zijn opvattingen dus dubbel -
pakt? 

De heer De Korte (VVD): De heer 
Wöltgens heeft goed begrepen dat 
het over een uitschuifoperatie ging. 
Bij die uitschuifoperatie stond echter 
niet dat dit voor een halfjaar zou 
gelden. Er stond dat die uitschuif zou 
worden gerealiseerd op het moment 
waarop dat met betrekking tot de 
inkomensbeelden verantwoord was. 
Het is goed dat dit hier nog eens 
wordt gesteld, omdat de indieners 
toen een tijdelijke uitschuif beoogden. 
Zij hebben daarbij niet gezegd 
wanneer die rechten zouden worden 
ingevuld. Het kabinet neemt daar dus 
nu 1 % van op. Je kunt ook de methode 
toepassen die ik nu vragenderwijs 
opwerp. 

Bij een volledige omzetting van de 
prijscompensatie van de werknemers 
treedt de zoeven al gesignaleerde 
verdere ineendrukking tussen mi-
nimumloon en modaal loon op. 
Wordt een '/2% uitschuif per 1 januari 
gegeven, dan gebeurt dat in mindere 
mate in die eerste helft. Bovendien 
treedt dan in die eerste helft niet de 
anomalie op van koopkrachtverbete-
ring voor minimumloners, terwijl ze 
minder werken. Dat is juist de periode 
waarin het Stichtingsakkoord werk-
zaam is en wij moeten bezien in 
hoeverre dat tot volledig succes leidt. 

Wij zullen dan ook in het eerste 
halve jaar de mogelijkheid hebben, de 
post van f225 miljoen te gebruiken 
voor de echte minimavoorzieningen. 
Op dat moment hebben wij de 
belasting op tweeverdieners als 
dekkingsmaatregel nog niet nodig. 

Het kabinet wenst nog geen 
definitieve beslissing over de in-
dexaanpassing per 1 juli 1983 van 
1,8% te nemen. Een tweede stap van 
die '/2% zou ten bate van de minima 
in samenhang daarmee kunnen 
worden bezien. Dit alles moet gezien 
worden in het kader van de voortgang 
van de uitwerking van het Stichtings-
akkoord. Zou dit Stichtingsakkoord 
onverhoopt niet het succes opleveren 
dat het behoort op te leveren, dan 
krijg je basisprojectie 1 terug en dan 
heb je die volle 1 % zonder meer 
nodig, omdat er anders geen evenredig 
beeld ontstaat. 

De VVD-fractie is zich er dan ten 
volle van bewust dat wij f225 miljoen 
budgettaire dekking moeten aangeven. 
Dan rijst bij ons de vraag of dit moet 
gebeuren met betrekking tot de 
belastingheffing op de tweeverdieners 
of dat dit kan gebeuren door een 
intensivering van de maatregel die nu 
kan worden aangeduid als de schijven-
maatregel, zodat je daar dan in plaats 
van f600 mil joen, f825 miljoen uit kan 
krijgen. Wij zitten dan op basisprojectie 
1 en daar zie je ook dat - en dat weet 
ook de heer Wöltgens want die kijkt 
alle getallen goed na - er helemaal 
geen nivellerend effect in zit. Je zou 
dan van zo'n schijvenmaatregel 
nauwelijks nadelig effect ondervinden. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik kan mijn 
verheugenis bijna niet op als ik hier 
de heer De Korte hoor pleiten voor 
een aanscherping van de tarieven en 
de inkomstenbelasting. Wij zullen met 
amendementen en voorstellen komen 
waarin dat ook wordt bepleit en ik 
hoop dat wij op de warme instemming 
van de heer De Korte kunnen rekenen. 
In elk geval blijkt uit zijn verhaal dat er 
kennelijk in die inkomstenbelasting-
sfeer meer mogelijk is dan het kabinet 
tot nu toe heeft gedaan. 

De heer De Korte (VVD): Het is bij ons 
niet 'en' 'en'. Ik spreek voorts over 
een situatie waarin wi j moeten 
bekijken hoe het verder gaat met 
betrekking tot de uitvoering van het 
stichtingsakkoord. Zou onverhoopt 
het beeld van basisprojectie 1 opdoe-
men, dan vinden wi j dat verantwoord. 

Ik wil thans een opmerking maken 
over de belasting op tweeverdieners. 
De maatregel voor de circa 400.000 
echte minima - inclusief kleine 
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zelfstandigen; ik herhaal dit met grote 
nadruk - ten bedrage van f225 
mil joen moet er in 1983 komen. Dat 
staat buiten kijf. Hun inkomensoffer 
moet zoveel mogelijk tot nul worden 
teruggebracht. Het kabinet slaagt daar 
onzes inziens vrij goed in. Wij hebben 
twijfels over de voorgestelde wijze 
van dekking. Ik heb dus al gesproken 
over mogelijke alternatieven, afhanke-
lijk van de projectie waarin wi j zullen 
belanden. 

Waarom heeft de VVD-fractie 
moeite met deze maatregel, al is die 
als tijdelijk bedoeld? 

Ik som enkele punten op. Ik vraag 
ook aan het kabinet om die nog eens 
goed te wegen. Ik de eerste plaats 
maakt de maatregel in onze optiek 
een onderscheid tussen gehuwde 
tweeverdieners en samenwonenden 
beneden 35 jaar enerzijds en samen-
wonenden boven 35 jaar anderzijds. 
Dat verschil in behandeling wordt 
zelfs vergroot. Zien wi j dit goed? 

In de tweede plaats lijkt de maatregel 
een stap op weg naar gelijke fiscale 
behandeling van werkende vrouwen 
en mannen. Dat zegt het kabinet ook, 
maar zij is het toch eigenlijk niet, want 
zaken als aftrekposten, de behandeling 
van vermogensbestanddelen (kijk 
maar naar de Nota 'Op weg') blijven 
erbuiten. Voetoverheveling, zoals 
daarin wordt voorgesteld, blijft 
erbuiten. 

In de derde plaats wordt de discussie 
over de Nota 'Op weg ' naar ons 
gevoel eerder bemoeili jkt dan verge-
makkelijkt, als 225 mil joen een 
bijzondere bestemming krijgt en niet 
gebruikt kan worden om andere 
onrechtvaardigheden binnen het 
huidige systeem te verwijderen. 

In de vierde plaats zouden wi j nog 
eens van het kabinet wi l len horen hoe 
het de uitvoeringsproblemen ziet. Wij 
hebben het idee dat die toch wel erg 
groot zullen zijn en dat controle op 
een eerlijke naleving niet eenvoudig 
zal zijn. Gaan gehuwde vrouwen bij 
voorbeeld niet ophouden met werken, 
zodra men de belastingvrije som van 
f7381 nadert? Worden geen huwelij-
ken uitgesteld? 

Over de kinderbijslag kunnen wi j 
kort zijn. Dat is een beetje een heen-
en-weer-verhaal geworden tussen het 
kabinet en het parlement. Aanvankelijk 
nam het kabinet zich voor, de kinder-
bijslagbedragen te bevriezen (eerste 
nota van wijzigingen wetsontwerp 
17 476), maar met een tweede nota 
van wijzigingen laat het die aanpassing 
achterwege voor eerste en tweede 
kinderen. Het kabinet heeft hiermee 

aan een van de wensen van de 
vakbeweging tot reparatie van het 
koopkrachtbeeld in 1983 wil len 
voldoen. Wij gaan in die overweging 
mee, hoewel wi j er de kanttekening 
bij plaatsen dat het de collectieve 
uitgaven weer met 150 mil joen 
verhoogt. 

Dan een onderwerp dat ook door de 
vakbewegingsvertegenwoordigers 
naar voren is gebracht; ik zou zeggen: 
het verenigd front van vakcentrales. 
Wij hebben niet vaak meegemaakt dat 
die drie zo gebroederlijk zijn opgetrok-
ken. Dit is de kwestie van de vertraging 
van het herstel van de fondsreserves. 
De drie vakcentrales hebben ons 
voorgehouden het ti jdpad van het 
herstel van de fondsreserves enigszins 
te vertragen. Het geeft een positief 
koopkrachteffect door lagere premies 
van ca. een half percent. 

Het kabinet voelt er niet voor 
vanwege de fondsposities en de 
doorwerkingskosten van 500 miljoen 
voor de schatkist. Die doorwerkings-
kosten staan niet in het voorstel van 
de drie vakcentrales vermeld. Zou het 
kunnen zijn dat zij de maatregel alléén 
voor de bedrijvensector wil len laten 
gelden? Dat kan toch? Als wi j daar nu 
eens van uitgaan, dan zouden er toch 
positieve kanten aan kunnen zitten? Ik 
vraag dit aan het kabinet. Ik geef het 
in overweging om de volgende 
redenen. 

Aannemende dat het stichtingsak-
koord lukt (weer dus basisprojectie 2) 
dan is het gevaar van bestedingsuitval 
niet denkbeeldig. En voor een wiebel-
taxmaatregel mist het kabinet de 
ruimte bij een nog oplopend financie-
ringstekort. Trager herstel van de 
fondsreserves zou een aanvaardbare 
conjuncturele lastenverlichting 
kunnen zijn in 1983. Als het stichtings-
akkoord succesvol is, zal er ook 
minder uitstoot van arbeidskrachten 
zijn in 1983 en dan mag worden 
aangenomen dat het beroep op de 
fondsen minder kan worden dan nu is 
aangenomen. 

Een trager herstel van de fondsre-
serves zal natuurlijk financieringspro-
blemen geven op bepaalde piektijden 
met betrekking tot de uitbetalingen, 
maar pooling van de fondsen zou 
wellicht hieraan kunnen tegemoetko-
men. Voorts maakt de ingezette 
rentedaling het tussentijds lenen op 
de kapitaalmarkt misschien minder 
problematisch dan nog recentelijk het 
geval was. 

Deze door de vakcentrales voorge-
stelde premieverlichting werkt niet 
ongunstig voor de middengroepen en 
die moeten in basisprojectie 2 de 
grootste koopkrachtoffers brengen. 

Zou dit niet een compensatie in 
gunstige zin kunnen betekenen? Wij 
zouden het kabinet wil len vragen deze 
argumenten terdege te wegen 

Ik kom dan aan de beëindiging van 
de vereveningstoeslagen. Bij de 
invoering van de Wet aanpassingsme-
chanismen op 20 december 1979 
(WAM voor ons allen) was de VVD-f rac-
tie met het toenmalige kabinet van 
mening dat er voor de boven-minima 
in de WAO een geleidelijk af te 
bouwen toeslag moest komen. Op 
aandrang van een kamermeerderheid 
kwam er uiteindelijk een bevroren 
toeslag. Onder het kabinet-van Agt II 
is een maatregel ontworpen om deze 
toeslag voor de boven-modale 
WAO-ers af te schaffen. 

Deze maatregel is door het interim-
kabinet Van Agt III overgenomen en 
als zodanig bij de Kamer ingediend. 
Tegen die vorm van afschaffing heeft 
de VVD zich in juni van dit jaar scherp 
verzet. Wij hebben toen gepleit voor 
een gefaseerde vermindering tot nul 
over de gehele linie. Het wetsvoorstel 
is ingetrokken na aanneming van het 
'uitschuifamendement' van de leden 
B. de Vries en De Korte. Daardoor 
werd het budgettaire probleem voor 
1982 opgelost. Deze voorgeschiedenis 
laat zien dat kabinetten van zeer 
verschillende politieke samenstelling 
bezig zijn geweest om de WAM-toeslag 
af te schaffen. 

Het kabinet-Lubbers/Van Aardenne 
is nu aan de beurt, een poging in die 
richting te wagen. Ofschoon het 
cumulatieve effect van deze maatregel 
in samenhang met de andere voorge-
stelde maatregelen ons bepaald 
zorgen baart - wi j verwijzen daarbij 
naar de tabel van de koopkrachtontwik-
keling voor WAO'ers in 1983, zoals 
gepresenteerd in de nota naar 
aanleiding van het verslag op wets-
ontwerp 17 677 - zijn wij ervan 
overtuigd dat wi j niet anders kunnen 
dan het kabinet steunen. Wij hebben 
dit voor ons zelf nog eens wil len 
beredeneren. Wij zullen het kabinet in 
dezen om de volgende redenen 
steunen. 

1. De zeer zorgwekkende financieel-
economische toestand meteen 
financieringstekort van 12% in 1983 
en een collectieve-uitgavendruk van 
70% maakt ingrijpende maatregelen 
in de sociale sfeer onvermijdelijk. Uit 
de beschikbare ombuigingsmogeli jk-
heden dient daarbij allereerst gekozen 
te worden voor maatregelen waarbij 
relatieve voordeelposities worden 
teruggebracht tot nul, alvorens 
algemene offers worden gevraagd. De 
voorgestelde maatregel houdt de 
beëindiging van een voordeelpositie 
in. 
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2. De rechtsongelijkheid die door 
de WAM-toeslag is ontstaan tussen 
uitkeringsgerechtigden vóór en na 1 
januari 1980 vraagt om correctie. Naar 
de mate dat de nieuwe gevallen een 
groter deel van het bestand uitmaken, 
valt deze rechtsongelijkheid moeilijker 
te verantwoorden. 

3. De WAO wordt gefinancierd via 
het omslagsysteem. Als het draagvlak 
op jaarbasis daarvoor gaat ontbreken 
door een afbrokkelend bedrijfsleven 
en een teruglopend aantal actieven, is 
aanpassing van de uitkeringen een 
logisch gevolg van de financierings-
wijze. Wij zijn het eens met het 
kabinet dat er in die zin geen sprake 
kan zijn van onaantastbare verworven 
rechten. Dat gold blijkbaar ook voor 
de kabinetten-Van Agt II en -Van Agt 
III. Het lijkt mij voor de fracties van de 
PvdA en D'66 goed om zich dat te 
realiseren! 

4. De afschaffing van de verevenings 
toeslag doorkruist de discussie over 
de stelselwijziging niet. Juist met het 
oog daarop had de afschaffing 
vroeger of later toch moeten plaatsvin-
den. 

5. De modale WAO'er met een 
vereveningstoeslag gaat er gecumu-
leerd met 7,5% in koopkracht op 
achteruit. Dat is een bedrag van f82 
per maand. Voor de WAO'er op het 
maximum gaat het om een achteruit-
gang van f173 per maand. Dat zijn 
enorme offers. Toch worden de 
werklozen met relatief veel hogere 
teruggangen in inkomensposities 
geconfronteerd, zoals ik al zei. Een 
werkloze met een modale WW-uitke-
ring gaat er na een half jaar bij de 
overgang naar de WWV alleen om die 
reden met f64 per maand op achteruit 
en na twee jaar bij de overgang naar 
de RWW met nog eens f99 per 
maand. Daarbovenop komt de 
teruggang die voor iedereen geldt. 
Enfin, hetzelfde verhaal geldt in 
sterkere mate voor degenen die daar 
boven zitten. Het allersterkste geldt 
het voor de maximale WW-uitkering, 
waar bij overgang naar de RWW f 963 
per maand moet worden ingeleverd, 
met opeten van het eigen huis. In dit 
licht bezien zitten uitkeringsgerechtig-
den in de WAO, die hun verevenings-
toeslag kwijtraken, altijd nog in een 
voordeelpositie. 

Zij zitten eigenlijk nog in een 
redelijk beschermde inkomenspositie. 
Het maakt ook duidelijk wat voor 
regelrechte ramp vooral langdurige 
werkloosheid voor individuele 
werklozen en hun gezinnen betekent 
en hoezeer het nodig is dat wi j al deze 

offers brengen om de ergste nood 
van de werkloosheid te lenigen. 

6. Ten slotte worden de minima in 
de WAO - ook al zijn ze van vóór 1 
januari 1980 - niet door de afschaffing 
van de vereveningstoeslag gedupeerd. 
Zij volgen via de netto-nettokoppeling 
de koopkracht van het minimumloon 
en zij ontvangen daarenboven de 
voorziening voor de echte minima. 

Ik ben in mijn afweging zeer 
uitvoerig geweest, omdat dit in onze 
optiek noodzakelijk is. Ik veronderstel 
dat iedereen dezelfde moeilijke 
afweging zal moeten maken. Nu wi j 
deze afweging met pijn in het hart 
hebben gemaakt, zeggen wij toch: het 
moet maar. Een eenmaal verleend 
voordeel kan in tijden van aanzienlijke 
inkomensoffers bij discontinuering 
een extra nadeel worden. 

De maatregel voor de WW-premie 
strekt ertoe dat de tot 1 januari 
aanstaande geldende tijdelijke 
vaststelling en verdeling van de 
WW-premie voortduurt totdat de 
integratie van de werkloosheidsrege-
ling haar beslag krijgt. Deze integratie 
maakt deel uit van de plannen tot 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid. In het vroege voorjaar zal 
de desbetreffende adviesaanvrage 
aan de SER en de Emancipatieraad 
gereed zijn. Dan kan in het parlement 
dus de discussie over de wijziging van 
het stelsel worden voortgezet. 

Het ti jdpad overziende, komen wi j 
echter tot de conclusie dat een 
wettelijk geregelde integratie van de 
werkloosheidsregelingen op z'n 
vroegst vanaf 1 januari 1985 kan 
bestaan. Hierbij dient immers te 
worden bedacht dat de organisatie 
van een geïntegreerde regeling de 
nodige voeten in de aarde zal hebben. 
Zijn de bewindslieden het derhalve 
met ons erover eens dat deze tijdelijke 
regeling vermoedelijk tot 1 januari 
1985 moet voortduren? 

Anders dan het SER-advies voor 
1983 luidde, heeft de Regering 
bepaald dat de WW-premie in 1983 
voor 100% voor rekening van de 
werknemers komt. Het volgen van het 
SER-advies zou een terugkeer beteke-
nen naar de situatie voor 1 juli 1981, 
waarin de helft van de premie voor 
rekening van het Rijk kwam en de 
andere helft ervan in gelijke delen 
voor rekening van werkgevers en 
werknemers. Wij kunnen dan ook niet 
anders dan het kabinetsvoorstel 
steunen, om de volgende redenen. 

De lasten voor het Rijk uit hoofde 
van de RWW- en WWV-uitkeringen zijn 
in de afgelopen jaren opgelopen van 
0,7 miljard in 1973 naar 6,8 miljard 

gulden in 1982. Hiermee komt, zoals 
aangegeven door het kabinet, al ruim 
de helft van de werkloosheidslasten 
voor rekening van het Rijk. 

Voorts stijgt het financieringstekort 
in 1983 verder tot 12%. In dit kader 
past het, de rijksbijdragen aan de 
fondsen, dus ook het AWF, waar 
mogelijk terug te trekken. 

De derde reden is dat het bedrijfsle-
ven het economisch herstel moet 
dragen. Daarom moeten de lasten 
voor werkgevers in termen van de 
loonsom minstens worden gestabili-
seerd en zo mogelijk worden verlaagd. 

Met het oog hierop kan men niet 
anders concluderen dan dat de 
WW-premie geheel door de werkne-
mers moet worden gedragen. Dit 
brengt mij op de premiehoogte. In het 
regeerakkoord is overeengekomen 
dat de premies van de werknemersver-
zekeringen naar het kostendekkende 
niveau dienen te worden opgetrokken. 
Hierbij moeten de werkgeverspremies, 
zoals ik heb gezegd, worden ontzien. 
Met welk tempo moet dit echter 
gebeuren? Dit is eigenlijk een vervolg 
op mijn betoog naar aanleiding van 
datgene wat de vakcentrales hebben 
voorgesteld. 

Naast de kostendekkende premie is 
een opslag nodig voor de toegenomen 
behoefte aan financieringsdekking in 
verband met de gestegen omzet. De 
feitelijke premie is derhalve afhankelijk 
van de vermogenspositie van de 
fondsen. Deze is in de afgelopen jaren 
fors uitgehold en moet dus worden 
aangezuiverd. Moet dit echter allemaal 
in één jaar gebeuren? Wat is de 
'vermogensinhaal' in 1983 op basis 
van de nu vastgestelde WW-premie 
van 4,3%? Moeten de vermogenspo-
sities van de fondsen, zoals ik al heb 
gezegd, niet gezamenlijk worden 
gezien? Mede in het licht van het 
vertraagde tijdpad waarover ik zoeven 
sprak, vraag ik het kabinet welke 
mogelijkheden de WW-premie ter 
zake biedt. 

Op de agenda staat ook de brief 
over de niet-trendvolgers in de 
collectieve sector. Hierover heeft 
verleden week een mondeling overleg 
plaatsgehad. Bij deze niet-trendvolgers 
gaat het om de werknemers van de 
uitvoeringsorganen van de sociale 
zekerheid, ziekenfondsen en omroep-
organisaties. Zij zijn ongeveer 35.000 
in getal. Het wel of niet onder de 
feitelijke toepassing van de tijdelijke 
Wet arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector brengen van deze groepen is 
een onderwerp dat met hardnekkig-
heid in deze vergaderzaal terugkeert. 
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Wij herinneren ons discussies 
hierover met de ministers Albeda, 
Den Uyl en De Graaf en nu is het de 
beurt aan Minister De Koning. Hij 
komt met, naar hij vindt, nieuwe 
argumenten. Ik was woordvoerder 
voor de VVD bij alle voorgaande 
gelegenheden en heb dus de mogelijk-
heid, alle argumenten van toen en nu 
te wegen. Ik moet de Minister daarom 
zeggen dat ikgeen nieuwe argumenten 
hoor. Misschien kan hij hierop nog 
eens ingaan. Ik concludeer dan ook 
tot het volgende. 

In de eerste plaats: indertijd is aan 
de betrokken groepen bij alle discus-
sies toegezegd, dat zij niet onder de 
werkingssfeer van de tijdelijke wet 
zouden worden gebracht tot er een 
meer structurele wet zou komen. Ik 
verwijs naar het nog steeds in 
behandeling zijnde wetsontwerp nr. 
16505. De memorie van antwoord is 
binnen. Zo'n toezegging kan natuurlijk 
niet anders dan met klemmende 
redenen worden ingetrokken. 

In de tweede plaats: zitten die 
klemmende redenen aan de budgettai-
re kant van de zaak? De Minister heeft 
tot op heden geen antwoord kunnen 
of wil len geven op de vraag wat het 
kabinet budgettair in 1983 scheelt. Ik 
wil niet over een lange periode 
praten, want ik vind dat het veel 
eerder moet worden geregeld. In het 
geval van de omroepwerknemers 
bovendien, stelt de meest betrokken 
Minister zelf de onderhandelingsruim-
te vast en achteraf worden de c.a.o.-
resultaten goedgekeurd. Wat is er 
eigenlijk nog voor een betere beheer-
sing nodig? 

In de derde plaats: de betrokken 
groepen vielen ook tijdens de bestek-
kortingen buiten de tijdelijke wet. Bij 
de bestekkortingen ging het evenzeer 
als nu om de beheersing en de 
terugbrenging van de collectieve 
uitgaven. Of zie ik dit verkeerd? 

In de vierde plaats: de betrokken 
groepen hebben toch niet bij toeval in 
het verleden de parallellie met de 
arbeidsvoorwaarden in de particuliere 
sfeer gekozen. Zij deden dit toen het 
gunstiger was om trendvolger te zijn. 
Dat was in het begin van de jaren '70. 
De argumenten om trendvolger te 
blijven lijken ons nauwelijks zwakker 
geworden, eerder sterker, als je alleen 
al kijkt naar de mogelijkheden tot 
privatisering in het technische bedrijf 
van de omroep en zelfs in het zieken-
fondswezen en in het sociale verzeke-
ringswezen. 

In de vijfde plaats hebben wij het 
gevoel dat uit weinig blijkt, dat de 

betrokken groepen uit de pas zijn 
gelopen en dat zij zich niet keurig 
zouden hebben gedragen. Voor het 
komende jaarzullen zij in het verlengde 
van het stichtingsakkoord hun 
loonafspraken c.q. prijscompensatie 
geheel omzetten in werkgelegenheid. 
Onze conclusie kan dan weinig anders 
zijn dan dat wi j de Minister zouden 
wil len verzoeken, te doen wat zijn 
voorgangers al deden, namelijk nog 
even wachten tot de meer structurele 
wetgeving er is. Wij hopen dat het 
wetsontwerp nr. 16 505 onder zijn 
deskundige leiding met hernieuwde 
inzet spoedig zal kunnen worden 
afgerond. Wij zijn al een heel eind. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de heer De Korte 
een vraag stellen? Zijn gehele pleidooi 
kan naar mijn mening maar op een 
manier uitmonden. Gaat hij zijn motie 
die hij in juli in de eerste termijn 
indiende, nu weer opnieuw tot leven 
brengen? Die motie hangt namelijk 
nog boven de markt. 

De heer De Korte (VVD): Als ik de 
motie nu in stelling had wil len 
brengen, dan had ik dat op dit 
moment gedaan. Ik wacht echter af, 
hoe het debat zich op dit punt ontwik-
kelt. Ik wacht af wat het kabinet zegt, 
wat u bij voorbeeld zegt. Wij behoeven 
niet voor niets weer moties ter tafel te 
brengen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Dat 
gevoel had ik in juli ook, maar ik 
meende dat u de motie vergat en 
daarom herinner ik u er even aan. 

De heer De Korte (VVD): Mijn herinne-
ring ter zake is erg goed. Ik heb al 
gezegd dat ik alle debatten hierover 
heb mogen meemaken. Ik weet wat er 
dus allemaal heeft gespeeld, zeker als 
het van mijn eigen hand kwam. 

Tot slot de bijdrage met betrekking 
tot de normering in de bijstand. In een 
aantal mondelinge overleggen heeft 
de fractie van de VVD gepoogd, de 
vrijstelling van bijverdiensten van 
bijstandstrekkers in een andere vorm 
te gieten dan in eerste aanleg door 
het kabinet werd voorgesteld. Onlangs 
heeft de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken ingestoken op de voorstellen 
van de commissie. 

Met name de een-oudergezinnen 
worden in de nieuwe voorstellen van 
het kabinet in een gunstiger positie 
gebracht. De eerste f 72,60 van de 
bijverdiensten worden buiten de 
korting gehouden. Jammer vindt de 
VVD, dat om dit te bereiken weliswaar 
de maximale vrijlating van f217 
onaangetast wordt gelaten, maar het 

vrijlatingspercentage van 30% naar 
25% wordt teruggebracht. Vooral van 
de zijde van de VVD is opgemerkt dat 
rekening zou moeten worden gehou-
den met inverdieneffecten op aangren-
zende terreinen, zoals de huursubsidie 
en dergelijke. Van de kant van de 
Regering worden die op nihil gezet. 

Nog een vraag over de eenmalige 
uitkeringen. De Staatssecretaris stelt 
in zijn brief: Hun gunstige effect op 
het bedrag benodigd voor de eenma-
lige uitkeringen aan de echte minima 
zijn te verwaarlozen gezien de 
bandbreedte bij hettoetsingsinkomen, 
slechts in een zeer uitzonderlijk geval 
tot de echte minima zullen behoren. 
Ongelooflijk moeilijk proza, overigens. 

Is het niet juist zo, dat een-ouderge-
zinnen, vanwege de betere 
mogelijkheden voor hen om bijver-
diensten te hebben, niet meer tot de 
echte minima zullen behoren? 
Stimulering tot arbeidsdeelneming is 
het hoofdargument bij de vrijlating 
van een deel van de bijverdiensten. 
Dit is nu, zij het in beperktere mate 
dan voorheen, in de voorstellen van 
het kabinet opgenomen. Dat vinden 
wi j een goede zaak. 

D 
De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Namens mijn fractie zal 
ik spreken over wetsontwerp 17 647 
betreffende de minimumdaglonen en 
wetsontwerp 17 675 betreffende de 
samenloop. 

Over wetsontwerp 17 647 merk ik 
het volgende op. De Staatssecretaris 
heeft in ons verslag naar aanleiding 
van dit wetsontwerp kunnen lezen, 
dat de VVD-fractie niet heeft staan 
juichen bij het ontvangen van deze 
voorstellen. Het is uiterst onbevredi-
gend om, in afwachting van de 
afronding van de discussie over de 
toekomst van ons stelsel van sociale 
zekerheid, nu om wil le van overigens 
naar het oordeel van de VVD-fractie 
noodzakelijke bezuinigingen beslissin-
gen te nemen die de wortels van ons 
stelsel van sociale zekerheid raken. 

Keuzes die te maken hebben met 
gelijke behandeling van verschillende 
samenlevingsvormen, de vraag in 
hoeverre de aanwezigheid van andere 
inkomens in een woon-leefeenheid de 
rechten kunnen bepalen van individu-
en binnen die eenheid zijn voor de 
VVD-fractie zo fundamenteeel, dat wi j 
van oordeel zijn dat eigenlijk niet op 
een achternamiddag om wille van 
uitgavenbeperkingen definitieve 
besluiten ten aanzien van deze 
materie kunnen worden genomen. 
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Voorwaarde voor de VVD-fractie om 
akkoord te kunnen gaan met dit 
wetsontwerp is de toezegging van de 
Staatssecretaris, dat het hier om een 
zaak gaat die op geen enkele wijze 
keuzes in het kader van die stelselwij-
ziging uitsluiten, ook niet wat dit 
kabinet betreft. Ik stel deze vraag zo 
nadrukkelijk omdat de Minister uit het 
vorige kabinet die zijn handtekening 
onder dit wetsontwerp heeft gezet, De 
Graaf, in de memorie van toelichting 
stelt: 'De doelstelling van de Regering 
om in de toekomst de minimumuitke-
ringen ingevolge de WAO, de WW en 
de WWV beter aan te passen aan de 
relatieve behoefte van de individuele 
uitkeringsgerechtigde kan worden 
bereikt door de in die wetten opgeno-
men minimumdaglonen alleen te 
laten gelden voor degenen, die 
gezinslasten hebben.' 

Ik verneem graag van de huidige 
Staatssecretaris wat dienaangaande 
de opvatting is van het huidige 
kabinet. Aan welke voorwaarden 
moeten personen overigens voldoen 
om geacht te worden gezinslasten te 
hebben? Kunnen het alleen personen 
zijn die gehuwd zijn, personen die 
kinderen hebben of zijn er andere 
categorieën - mijn fractie meent van 
wel - die aan dat criterium voldoen? 

Als dit wetsontwerp voor het einde 
van het jaar in het Staatsblad wordt 
geplaatst zal met ingang van 1 januari 
meer rekening worden gehouden met 
de gezinssituatie bij minimumuitkerin-
gen wat betreft de WAO, de WW en 
de WWV. Het gaat om een voorstel 
van het vorige kabinet, dat volgens 
de miljoenennota in 1983 een bespa-
ring oplevert van zo'n 55 min. Op het 
ogenblik komen voor de optrekking 
tot het min imumloon van de WW- en 
de WWV-uitkering in aanmerking 
hoofden van gezinnen, kostwinners 
die geen hoofd van een gezin zijn en 
een ieder die ouder is dan 35 jaar. 

Voor de optrekking van de uitkering 
zullen in aanmerking blijven komen 
uitsluitend gehuwde werklozen en 
ongehuwde werklozen die een kind 
jonger dan 18 jaar tot hun last 
hebben, indien overigens naast een 
uitkering, eventueel samen met hun 
echtgenoot, doorgaans niet meer 
inkomsten uit arbeid worden genoten 
dan 25% van het min imumloon. Dit 
brengt drie vri j wezenlijke verande-
ringen ten aanzien van deze problema-
tiek met zich. In eerste instantie wordt 
er, waar het de WAO betreft, een 
kostwinnersbeginsel ingevoerd. In 
tweede instantie wordt het kostwin-
nersbeginsel dat in de WAO wordt 

ingevoerd maar in een aantal andere 
wetten al bestond nu geherdefinieerd. 

De mensen die vroeger onder het 
kostwinnersbegrip vielen vallen er nu 
niet meer allemaal onder. Het derde 
punt is dat rekening gaat worden 
gehouden met de inkomsten van de 
echtgenoot. De VVD-fractie vindt het 
onbevredigend dat deze drie onder-
werpen nu al bij dit wetsontwerp in 
termen van ombuigingen aan de orde 
komen. Wij hadden liever gezien dat 
beslissingen met betrekking tot dit 
soort zaken zouden kunnen worden 
uitgesteld tot wi j conclusies trekken in 
de discussie over de stelselwijziging. 

De verouderde term 'hoofd van het 
gezin' verdwijnt uit de sociale wetge-
ving. Namens de VVD-fractie vraag ik 
de Staatssecretaris of ook het criterium 
'gehuwd' niet als verouderd moet 
worden beschouwd in het kader van 
de sociale wetgeving, gezien datgene 
wat zich op dit moment in onze 
maatschappij voordoet. Verkeert een 
ongehuwde werkloze niet menigmaal 
in dezelfde situatie als zijn gehuwde 
collega? Hoe verhoudt zich dat tot de 
gelijkberechtiging? 

Hoe verhoudt dat criterium 'gehuwd' 
zich tot de Europese richtlijnen inzake 
de sociale wetgeving? Voor december 
1984 moet het beginsel van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, 
ongeacht hun huwelijkse staat, in de 
sociale zekerheid zijn geregeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb de 
eer op dit punt een motie aan de 
Kamer voor te leggen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Linscho-
ten en De Korte wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het wenselijk is in 
het kader van de sociale verzekeringen 
geen verschil te laten bestaan tussen 
de rechtspositie van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden; 

overwegende, dat dat verschil in 
diverse regelingen bestaat en ook bij 
wetsontwerp 17 647 niet aan de 
genoemde wenselijkheid wordt 
voldaan; 

verzoekt de Regering, bij nadere 
wetgeving in de sfeer van sociale 
verzekeringen aan de wens van 
gelijke berechtiging van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden te 
voldoen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 9(17 647). 

De heer Linschoten (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Verdeling van arbeid, 
deeltijdarbeid, duobanen staan op dit 
moment in het centrum van de 
belangstelling. Ook dit kabinet heeft 
aangegeven, een voorstander te zijn 
van noodzakelijke verdeling van 
arbeid. Het debat van vanmiddag met 
betrekking tot het paraplu-wetje heeft 
wat dit betreft een aantal zaken 
duidelijk gemaakt. Kan de Staatssecre-
taris aangeven, wat naar zijn oordeel 
de rechtspositie in de sfeer van de 
sociale zekerheid zou moeten zijn van 
een ongehuwd kinderloos persoon, 
die bereid is een zodanig deel van zijn 
werk en inkomen in te leveren, ten 
behoeve van iemand, die op dit 
moment werkloos is, zodat hij nog net 
in staat is naar zijn eigen oordeel op 
een normale manier in zijn bestaan te 
voorzien? Wellicht kan de Staatssecre-
taris zijn antwoord plaatsen tegen de 
achtergrond van dit wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van de VVD is als zodanig niet 
ongelukkig met het alvast gedeeltelijk 
afschaffen van de minimumdagloonre-
gelingen. Onze voorkeur gaat uit naar 
een sociaal verzekeringssysteem 
- met de nadruk op het woord 
'verzekering' - zonder minimumdag-
loonregelingen, maar met een goed 
vangnetsysteem, zodat voorkomen 
wordt, dat mensen tussen wal en 
schip geraken. Ik zou de Staatssecre-
taris wil len vragen of hij dit wets-
ontwerp wellicht beschouwt als een 
eerste stap in die richting. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
thans te spreken over het wetsontwerp 
nr. 17 675. Het gaat eigenlijk om een 
drietal wijzigingen: De samenloop 
van inkomsten uit arbeid, die als 
passend moet worden gezien ten 
opzichte van een AAW- of WAO-uitke-
ring; ditzelfde in relatie tot niet 
passende arbeid en de relatie tussen 
het WSW-loon en de WAO- of AAW-
uitkering. De fractie van de VVD is 
gelukkig met het feit, dat het kabinet 
conform het advies van de SER een 
regeling voorstelt, waarbij de WSW-
werknemers gelijk worden behandeld 
als de overige werknemers. 

Door de voorgestelde nieuwe 
regeling zullen betrokken werknemers 
in geval van zo'n samenloop niet 
meer ontvangen dan ongeveer 90% 
van hun WAO-dagloon. De anti-cumu-
latiegrens komt in beginsel te liggen 
op 90% van de AAW-grondslag, 
respectievelijk 90% van het WAO-dag-
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loon. Bovendien worden alle inkom-
sten uit arbeid verricht in een periode, 
waarover AAW- of WAO-uitkering 
wordt ontvangen, in de anti-cumulatie 
betrokken. Voorts is van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de met 
betrekking tot de artikelen 33 en 34 
van de AAW en de artikelen 44 en 45 
van de WAO in de praktijk gegroeide 
werkwijze, zoals deze kunnen blijken 
uit de door de Federatie van bedrijfs-
verenigingen uitgegeven richtli jnen, 
alsmede uit de uitvoeringspraktijk, in 
hoofdzaak in de wet vast te leggen, 
waardoor een gelijke behandeling in 
gelijke gevallen wordt gewaarborgd, 
en naar het oordeel van de fractie van 
de VVD de rechtszekerheid wordt 
bevorderd. 

Mijnheer de Voorzitter! Het leggen 
van de anti-cumulatiegrens bij 90% is 
naar het oordeel van de fractie van de 
VVD een redelijk gemiddelde: tussen 
de 80% uitkering in geval van volledige 
uitkering en de 100% salaris bij 
volledige hervatting van passende 
arbeid. 

Resumerend merk ik op, dat een 
grotere rechtszekerheid en een 
grotere rechtsgelijkheid ontstaan. 
Voor alle inkomsten uit arbeid wordt 
een gelijke anti-cumulatiegrens 
voorgesteld, of het nu WSW-loon of 
ander loon betreft, of het inkomsten 
voor bepaalde of onbepaalde duur 
betreft, in alle gevallen een gelijke 
behandeling. Dit zijn de argumenten, 
op grond waarvan de fractie van de 
VVD met dit wetsontwerp akkoord kan 
gaan. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met een 
enkele opmerking over de procedure, 
die is gevolgd bij de voorbereiding en 
die wordt gevolgd bij de afhandeling 
van de wetsontwerpen, waarover wij 
nu spreken. Het is buitengewoon 
betreurenswaardig dat dergelijke, 
ingrijpende wetsontwerpen met grote 
gevolgen voor erg veel mensen in dit 
land in zo'n korte tijd en na zo'n snelle 
en chaotische procedure door het 
parlement worden gejaagd. 

Het gaat hierbij om wetsontwerpen, 
waarmee pak weg f2,5 miljard aan de 
uitkeringstrekkers ontnomen wordt; 
als het een beetje tegenzit, worden 
ook de minima nog op een fikse 
inkomensachterstand gezet. Dat is 
dus de kwaliteit van de Nederlandse 
parlementaire besluitvorming. Wat 
een van de belangrijkste debatten dit 
jaar had moeten worden, wordt in een 
mum van tijd aan het eind van het 
jaar door de Kamer afgeraffeld. 

Al bij het debat over de regerings-
verklaring is van onze kant forse 
kritiek geuit op het inkomensbeeld, 
waarin de hoge inkomens vrijwel 
zonder koopkrachtverlies het komende 
jaar tegemoet konden zien. Het was 
technisch niet mogelijk, maatregelen 
te ontwerpen, die de hogere inkomens 
evenredig of meer zouden treffen, 
betoogde de Minister-President toen, 
overigens zonder succes. Want aan de 
heer Van Dam komt de eer toe dat die 
redenering in enkele minuten werd 
doorgeprikt en dat duidelijk werd dat 
puur beleidsmatige overwegingen 
aan dat scheve inkomensplaatje ten 
grondslag lagen. 

Pure onwil dus van de kant van het 
kabinet en de regeringspartijen om 
die plannen bij te buigen. Drie weken 
later blijkt die onwil opnieuw. Met 
veel pijn en moeite levert de min imum-
loner 1 % minder in, maar toch nog 
altijd even veel als de vier en vijf keer 
modalen, ten minste als de maatrege-
len die de vier en vijf keer modalen 
zouden moeten treffen doorgaan. 
Daarvan staat namelijk, zoals vanmid-
dag nog is gebleken, nog helemaal 
niets vast. 

Enige argumentatie voor deze forse 
looningrepen kan tegenwoordig 
volledig achterwege blijven. Verwezen 
wordt slechts naar de slechte finan-
cieel-economische situatie van ons 
land. Het wordt al niet meer nodig 
geacht, zich af te vragen of korten op 
uitkeringenen lonen wel een oplossing 
biedt voor die economiscche situatie. 
Naar onze mening is dat zeker niet het 
geval, integendeel. Verdere ingrepen 
worden er alleen maar waarschijnlijker 
door. Het is tot nu toe ook steeds zo 
gegaan. 

Ook wordt voortdurend verwezen 
naar de forse nivellering, die blijkaar 
in de afgelopen jaren is opgetreden, 
waardoor het steeds minder voor de 
hand zou liggen om de hoge inkomens 
meer in te laten leveren dan de lage. 
Die nivellering heeft zich echter 
slechts aan de onderkant in enigermate 
voltrokken. In een eerder door ons 
gepubliceerd alternatief voor het 
sociaal-economische beleid hebben 
wij eens op een rijtje gezet wat er in 
Nederland jaarlijks circuleert aan 
netto lonen en uitkeringen, aan 
huishoudens toevallende winsten, 
renten en dergelijke. 

Dat blijkt naar cijfers van het 
Centraal Planbureau over 1982 f232 
miljard geweest te zijn. Dit betekent 
altijd nog - een eenvoudige rekensom 
leert het - per Nederlander, jong of 
oud, gemiddeld een bedrag netto te 
besteden van f16 500. Let wel netto; 
alle premies en belastingen zijn er al 

af. Mijn vraag aan de Regering is deze 
vrij eenvoudige rekensom na te 
rekenen met ons en te verklaren waar 
dat geld dan wel zit. Naar onze 
mening kan alleen maar geconstateerd 
worden dat er nog voldoende ruimte 
is om te nivelleren en de hoge 
inkomens dichter bij de lage te 
brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat zijn de 
consequenties wanneer niet tot 
verdere nivellering wordt overgegaan? 
Het betekent dat de minimumloners 
enkele procenten erop achteruit zullen 
gaan. Steeds omvangrijker worden de 
geluiden, bij voorbeeld ook van de 
kant van de sociale diensten, dat het 
huidige minimumloon en de uitkerin-
gen geen bestaansminimum meer 
garanderen. Wordt het geen t i jd, een 
gedegen budgetonderzoek u i t te laten 
voeren naar dat minimumloon, 
waarin ook meegenomen worden al 
die cumulerende aanslagen die op dat 
minimumloon in de afgelopen jaren 
in diverse vormen zijn gepleegd en 
niet in prijscompensatie of anderszins 
mee zijn genomen? Is de Regering 
bereid zo'n onderzoek toe te zeggen 
en op korte termijn te doen uitvoeren? 

Opnieuw wordt door de Regering 
om de koopkracht van de echte 
minima - alleen van hen - enigzins op 
peil te houden gesproken over een 
eenmalige uitkering. Een eenmalige 
voor de derde keer. Hun koopkracht-
verlies wordt daardoor met 3% 
beperkt. Ook in 1982 hadden die echte 
minima al een eenmalige uitkering, 
namelijk van f450. Althans, die 
moeten zij nog krijgen. 

Om hun koopkracht echter gelijk op 
te laten lopen met die van de gewone 
minima, waarvan de koopkracht met 
3% daalt, zullen zij in 1983 in ieder 
geval weer een uitkering van f450, de 
uitkering van 1982, moeten krijgen. 
Om hun koopkrachtverlies daar 
bovenop nog eens te beperken met 
3%, betekent nog eens een uitkering 
van zo'n f600. In totaal moeten de 
echte minima in 1983 een eenmalige 
uitkering krijgen van ruim f 1000. De 
Regering trekt echter volgens de brief 
van 9 december over de koopkracht-
ontwikkeling in 1983 maar 225 min. 
uit voor deze operatie. In 1982 was 160 
min. uitgetrokken. 

Het is dus duidelijk dat er iets niet 
klopt. Of de echte minima gaan er in 
1983 2,5% op achteruit, namelijk 3%, 
zoals allemaal en 2,5% vanwege het 
aflopen van de eenmalige uitkering 
1982. Daarvan wordt goedgemaakt 
3% vanwege de eenmalige uitkering 
1983. Of de andere redenering is 
waar, dat zij er nul op achteruitgaan, 
namelijk 3%, zoals alle minima, 
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waarvan afgetrokken 3% vanwege de 
eenmalige uitkering in 1983. In dat 
geval kan 225 min. nooit genoeg zijn. 

Kan de Regering over deze zaak 
opheldering verschaffen? Het moge in 
ieder geval, hoe dan ook, duidelijk zijn 
dat daarnaast nog eens inleveren 
voor arbeidstijdverkorting zeker voor 
de minimumloners volstrekt tot de 
onmogelijkheden behoort. Over de 
dekking voor deze operatie, de 
belasting op de dubbele inkomens, 
kom ik te zijner ti jd bij de behandeling 
van de belastingvoorstellen nog 
terug. Wij vroegen ons overigens wel 
af waarom deze belasting alleen geldt 
voor de dubbele inkomens van man 
en vrouw, of dat ook wordt gedacht 
aan de dubbele inkomens van 
eenverdieners of de driedubbele en 
zelfs vierdubbele inkomens van 
eenverdieners of tweeverdieners. 

Het is natuurlijk schandalig dat de 
Regering haar verantwoordeli jkheid 
voor een goed koopkrachtbeeld in 
1983 voor het belangrijkste deel uit 
handen geeft en feitelijk aan de 
sociale partners de opdracht geeft om 
een aanvaardbaar inkomensplaatje te 
realiseren, uit politieke onwi l om zelf 
een aantal verstrekkende maatregelen 
te nemen. Er zijn natuurlijk genoeg 
mogelijkheden voor de Regering om 
de hoge inkomens meer te laten 
inleveren dan de lagere. Ik wi l daarvan 
enkele voorbeelden en ook suggesties 
geven. Ik hoor daarop graag de 
reactie van dit kabinet. 

Valt bij voorbeeld niet de afschaffing 
van de maximumpremiegrens voor 
sociale verzekeringen te overwegen, 
zodat iedereen premie gaat betalen 
naar de hoogte van het inkomen? 
Levert dat niet des te meer op, als de 
uitkeringen aan een maximum 
gebonden blijven? Valt niet, net als bij 
de WAO de invoering van een 
franchise in de WW in te voeren, met 
procentueel een hogere premie 
daarboven? Waarom worden niet 
alsnog maatregelen om de aftrekbaar-
heid van de hypotheekrente aan te 
pakken voorgesteld? Kan de progressie 
in de belastingen niet verder worden 
vergroot? 

Als aan de echte minima een 
eenmalige uitkering kan worden 
gegeven, kan dan niet hetzelfde 
gebeuren door aan de echte hoge 
inkomens een forse eenmalige 
bijdrage te vragen? Zouden ook geen 
maatregelen ontworpen kunnen 
worden in de belastingsfeer, waardoor 
allerlei aftrekposten voortaan in vaste 
bedragen in plaats van percentages 
worden gegeven? Zijn al dit soort 
maatregelen niet mogelijk? 

Is de Regering bereid om aan de 
sociale partners de suggestie voor te 
leggen om het vakantiegeld in een 
vast bedrag voor ieder gelijk uit te 
keren? Dat zou bij een herverdeling 
van wat nu aan vakantiegeld wordt 
uitgegeven, een behoorlijke koop-
krachtinjectie voor de lager betaalden 
kunnen betekenen. Ook een verdere 
aftopping van de vakantietoeslag 
zonder dat een korting van 0,5% 
wordt voortgezet, zou de hoger-
betaalden meer laten bijdragen aan 
het betere koopkrachtbeeld dan de 
lagerbetaalden. 

Deze suggesties zijn naar onze 
mening haalbaar en uitvoerbaar, als 
de politieke wil daartoe aanwezig zou 
zijn. Het is echter duidelijk dat het 
laatste het grootste probleem is: het 
ontbreken van de politieke wi l om de 
hoge inkomens te laten inleveren ten 
gunste van de lagere. Deze keuze valt 
nu steeds ten nadele van de min imum-
inkomens en de uitkeringstrekkers 
uit. Zij mogen het gelag betalen voor 
de economische crisis, waar zij zelf 
part noch deel aan hebben. 

Ik kom nu tot een aantal opmerkin-
gen over een paar specifieke wetsont-
werpen op het gebied van de sociale 
zekerheid. In de nota naar aanleiding 
van het verslag over de beëindiging 
van de vereveningstoeslag vindt de 
Regering de stelling van de fractie van 
de PSP, dat verzekering tegen 
arbeidsongeschiktheid in principe zou 
moeten betekenen, dat tot aan 
pensionering 80% van het laatst 
verdiende loon gekregen zou moeten 
worden, niet meer houdbaar. 

Ik weet niet sinds wanneer zij dat 
vindt, maar dat is nu het antwoord. 
Handig de nieuwe WAO-ers tegen de 
oude uitspelend stelt de Regering, dat 
anders een te grote afstand tussen de 
oude en de nieuwe WAO-ers zou 
ontstaan. Of de oude dus maar wil len 
inleveren! 

Met dat soort gelegenheidsargu-
menten wordt de afbraak van de 
sociale zekerheid ingezet. Nu betaalt 
men premie zonder zeker te zijn dat 
men te zijner t i jd ook krijgt waarvoor 
men zich verzekerd heeft. Het gaat om 
het principe. Nu betaalt men premie, 
met een recht op een uitkering. Dat 
contractueel vastgelegde recht wordt 
nu systematisch afgebroken. Men kan 
op dit moment geen enkele zekerheid 
meer aan het betalen van een premie 
ontlenen. 

Hoe groot zou toch de verontwaar-
diging niet zijn, als een particuliere 
verzekeringsmaatschappij bij voor-
beeld slechts f 100.000 uitbetaalde in 
plaats van de f200.000 waarvoor men 
zijn inmiddels afgebrande huis 

verzekerd had? Als die afbraak van de 
sociale verzekeringen te voorzien is 
- die trend is inmiddels al enige ti jd 
ingezet - is het toch een plicht te 
rebelleren, om burgerlijk ongehoor-
zaam te zijn en geen medewerking te 
verlenen aan deze maatregel? Het is 
aan ons, geschokt of ontzet te zijn 
over een beleid waarbij in één week 
tijd zo'n twee en een half mil jard 
ontnomen wordt aan de uitkeringstrek-
kers. 

Het is aan ons, geschokt te zijn over 
de volstrekte perspectiefloosheid 
waarmee deze maatregelen worden 
doorgevoerd. Er is geen enkel perspec-
tief op meer werkgelegenheid of een 
eerlijke verdeling van inkomens. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik vragen wat de 
heer Wil lems bedoelt als hij zegt, dat 
er reden is op de uitvoerders een 
beroep te doen om wat eventueel 
door een parlementaire meerderheid 
wordt besloten niet uit te voeren? 
Betekent dit dat bij de directeuren van 
de sociale diensten oproept, eventueel 
genomen democratische besluiten 
niet uit te voeren? 

De heer Willems (PSP): De fractie van 
de PSP heeft in een oproep aan de 
sociale diensten en gemeentebesturen 
heel uitdrukkelijk gevraagd, zich goed 
te bezinnen over de uitvoerbaarheid 
van de voorstellen, met name over de 
betaling van de RWW aan 16- en 
17-jarigen. Er zijn al heel veel reacties 
uit het land gekomen, van sociale 
diensten, gemeentebesturen en 
uiteraard ook van jongerenorganisa-
ties. De brieven van de directeuren 
van sociale diensten, van de organisa-
tie DIVOSA en van gemeentebesturen 
dwarrelen dagelijks op onze bureaus. 
Zij menen geen fatsoenlijk beleid 
meer te kunnen voeren voor de 
mensen waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn en die zij uitkeringen moeten 
geven. 

Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Willems zegt 
dat het onuitvoerbaar is. Ik zeg dat het 
niet onuitvoerbaar is. Blijft hij een 
oproep doen aan de directeuren van 
sociale diensten om eventueel 
genomen democratische besluiten 
niet uit te voeren? In zijn reactie gaat 
hij hier omheen. Ik wil graag duidelijk-
heid, want ik heb het bericht dat de 
fractie van de PSP heeft doen verschij-
nen ook gelezen. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik er nogal van geschrokken 
ben. 

De heer Willems (PSP): Dat kan ik mi j 
voorstellen. Ik hoop overigens dat de 
Staatssecretaris evenzeer geschrokken 
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is van alle andere protesten die 
ongetwijfeld op zijn bureau zijn 
terechtgekomen. Er komen natuurlijk 
niet voor niets waarschuwingen dat 
parlementaire besluiten die de 
minima niet alleen tot diep in hun 
portemonnee, maar ook tot in het 
diepst van hun bestaan raken onuit-
voerbaar dreigen te zijn. Dat leidt tot 
protesten en oproepen. Wij moeten in 
de vorm van protesten, acties enz. 
duidelijk maken hoever wij wil len 
gaan. Sociale diensten en gemeente-
besturen zullen zelf verantwoordelijk-
heid moeten nemen voor de burgers 
waarvoor zij staan. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik consta-
teer, dat ik geen antwoord krijg op 
mijn vraag. 

De heer Willems (PSP): Dan zal de 
vraag wel niet duidelijk zijn. Ik meen 
vrij duidelijk te hebben gesteld wat 
wij met de oproep beogen. Wij sluiten 
daarmee aan op de protesten die 
allerwegen opkomen en die ook 
sociale diensten ons laten horen. Met 
dit soort maatregelen, bij voorbeeld 
dat zij 16- en 17-jarigen geen bijstand 
meer mogen geven, kunnen zij niet 
meer werken. Zij moeten bijstands-
vrouwen eigenlijk uitkeringen geven 
waarvan zij weten dat die te gering 
zijn om van rond te komen. 

Uit de huishoudboekjes zien zij dat 
die mensen er niet van kunnen leven 
en alleen maar meer en meer schulden 
maken waarvoor geen oplossingen te 
vinden zijn. Of een sociale dienst 
uiteindelijk tot zo'n stap overgaat is 
haar eigen verantwoordeli jkheid. Wi j 
roepen de diensten op hun verant-
woordeli jkheid te nemen en zich erop 
te bezinnen dat dergelijke maatregelen 
hen voor een keuze stelt. 

In deze zin heb ik ook wil len 
reageren op de berichten van de 
Minister-President dat hij zo geschokt 
zou zijn door een dergelijke oproep 
van de PSP. Het is overigens niet voor 
de eerste keer dat de PSP in dergelijke 
zin oproept. Ook in het verleden, ook 
in oorlogsti jd en daarvoor, maar ook 
nu weer komen er steeds meer 
oproepen om ons wel te bezinnen op 
wat er in dit land aan de hand is en op 
de vraag of parlementaire besluiten 
nog wel die geldigheid hebben die zij 
voor ons eigenlijk zouden moeten 
hebben. 

De Voorzitter: Ik maak bezwaar tegen 
de vergelijking met de oorlog. Wij 
leven in een parlementaire democratie. 
Alle wetten eindigen metde formule: 
'Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en 

dat alle ministeriële departementen, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren, 
wie zulks aangaat, aan de nauwkeu-
rige uitvoering de hand zullen houden'. 
Het staat de heer Wil lems vrij om 
tegen te stemmen. Hetgeen er aan 
vooraf ging, heb ik laten passeren, 
omdat het interessant was, maar ik 
vind het wel een oproep tot onwettig-
heid. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet aan dit kabinet 
en ook niet aan de Minister-President 
van een kabinet waarvan een aantal 
leden uitstekend de weg weet als het 
gaat om bescherming van de eigen 
inkomens, zich geschokt te voelen als 
opgeroepen wordt om geen medewer-
king te verlenen aan de uitvoering van 
dit soort maatregelen. 

De Voorzitter: Ik verzoek de heer 
Wil lems hier niet mee door te gaan! Ik 
kan niet toestaan dat in dit Parlement 
tot onwettigheid wordt opgeroepen. 

De heer Willems (PSP): Toch, mijnheer 
de Voorzitter, zijn er momenten 
waarop dat gebeurt... 

De Voorzitter: Ik verzoek u er niet 
mee door te gaan, want anders 
ontneem ik u het woord. Gaat u 
verder met uw speech. 

De heer Willems (PSP): Wellicht dat 
wi j dan op een andere plaats deze 
discussie kunnen voortzetten, want ik 
vind haar wezenlijk belangrijk. 

De Voorzitter: Ik moet u ervoor 
waarschuwen dat u buiten deze 
Kamer niet meer parlementair 
onschendbaar bent! 

De heer Willems (PSP): Maar daarom 
is de discussie nog wel belangrijk! 

De Voorzitter: Zeker, maar een 
oproep tot onwettigheid is strafbaar! 

De heer Willems (PSP): Ik zou dan 
graag met u wil len praten over de 
vraag waar dat ophoudt, want het is 
zeer wezenlijk om ons daarop te 
bezinnen. 

De Voorzitter: Gaat u nu maar door! 

De heer Willems (PSP): Graag! 
Het moge duidelijk zijn, mijnheer de 

Voorzitter, dat geen van de voorgestel-
de wetsontwerpen - u suggereerde 
dat al - onze steun zal verkrijgen. Aan 
het begin van mijn betoog sprak ik 
reeds over het onaanvaardbaar 
scheve inkomensbeeld. Dat wordt 
mede veroorzaakt door de WW-premie 
geheel ten laste van de werknemers 
te brengen. Ook dat is voor mijn 
fractie onaanvaardbaar, niet alleen 
vanwege de koopkrachteffecten die 
opnieuw de laagste inkomens het 

hardst treffen, maar met name omdat 
het de verantwoordelijkheid van de 
werkgevers voor de economische 
crisis en de daaruit voortvloeiende 
werkloosheid ontkent. 

Verdeling van die premie over 
werkgevers en werknemers is dan 
ook, mede gelet op de zeer geringe 
bijdrage die de werkgevers bij de 
huidige voorstellen leveren, alleszins 
redelijk. Bovendien verzacht dat in 
enige mate het koopkrachtverliesvan 
de laagstbetaalden, want nu krijgen 
de werknemers alles op hun rug. De 
overheid trekt om budgettaire redenen 
vrijwel uit alle fondsen fikse bedragen 
terug en de lasten van de werkgevers 
moeten eveneens worden ontzien. De 
werknemers mogen derhalve voor de 
premiebetaling opdraaien. 

Ik zou daarom krachtig willen 
bepleiten om de voorstellen van de 
SER over te nemen en dit wetsontwerp 
af te stemmen, niet alleen omdat dat 
de inkomenstrekkers enigermate ten 
goede zal komen, maar met name 
omdat de verantwoordelijkheid voor 
de werkloosheid nadrukkelijk ook en 
wel op de eerste plaats bij overheid 
en werkgevers dient te liggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat het 
wetsontwerp met betrekking tot de 
kinderbijslag betreft, merk ik op, dat 
om via die kinderbijslag te proberen 
het koopkrachtverlies te beperken op 
zich genomen al een dubieus middel 
is, simpelweg, omdat het alleen 
opgaat voor degenen die kinderen 
hebben en bovendien omdat ook voor 
de hogere inkomens de bevriezing 
van de kinderbijslag voor het eerste 
en tweede kind ongedaan wordt 
gemaakt. 

Tot slot wi l ik nog een enkele 
opmerking maken over de regeling 
voor bijverdiensten van bijstandstrek-
kers. Om steeds duister wordende 
redenen is het blijkbaar strikt noodza-
kelijk om een besparing van op zijn 
hoogst 7,5 min., waarvan de 'inver-
diensten' buiten beschouwing zijn 
gelaten, te realiseren op de nieuwe 
regeling voor bijverdiensten. 

Het resultaat van wekenlang 
discussiëren met de Staatssecretaris 
over deze materie, waarbij met name 
de financieel toch al precaire situatie 
van een-oudergezinnen in het geding 
was, is een buitengewoon ingewikkel-
de regeling die slechts nog met zeer 
grote moeite te begrijpen is. Eén ding 
van die regeling is in elk geval heel 
helder: de een-oudergezinnen, veelal 
de bijstandsmoeders, gaan erop 
achteruit. Dat is in deze tijden en met 
de nu voorliggende maatregelen 
onverantwoord en onaanvaardbaar. 
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Vandaar dat ik de Kamer in een motie 
wil vragen, de inkomensachteruitgang 
voor de een-oudergezinnen ongedaan 
te maken, door af te zien van de toch 
al buitengewoon geringe bezuiniging. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat één-oudergezinnen, 
die van de bijstand afhankelijk zijn, 
zich financieel bezien in buitengewoon 
moeilijke omstandigheden bevinden; 

overwegende, dat verdere verslechte-
ring van die financiële situatie 
maatschappelijk onaanvaardbaar 
moet worden geacht; 

overwegende, dat zich onder de 
groep één-oudergezinnen veel 
bijstandsvrouwen bevinden voor wie 
het noodzakelijk is een aanvullend 
inkomen uit arbeid te verwerven om 
nog een redelijk bestaansniveau te 
bereiken; 

overwegende, dat wijziging van de 
oude regeling slechts een zeer 
geringe bezuiniging oplevert, maar 
met name de één-oudergezinnen 
financieel treft; 

verzoekt de Regering, in de nieuwe 
regeling voor bijverdiensten voor 
bijstandsontvangers de vrijlating voor 
één-oudergezinnen op het oude 
niveau te handhaven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 16 (17600-XV). 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ruim zes jaar na de 
presentatie van de 1%-nota zal het er 
nu van moeten komen. Er zullen netto 
ombuigingsresultaten moeten 
worden geboekt. Vrijwel alle bezuini-
gingsmaatregelen van de afgelopen 
jaren zijn, wat hun effect betreft, 
geneutraliseerd door extra uitgaven. 
Het interimrapport van de studiegroep-
begrotingsruimte spreekt hierover 
duidelijke taal. Nu zal er een forse 
netto-ombuiging moeten plaatsvinden. 

Wie het ontwerp-advies inzake het 
middellange-termijnbeleid van de 
SER goed op zich laat inwerken, zal 
misschien nog blij zijn dat wi j er het 
volgend jaar nog met een bevriezing 

van af komen en dat er geen reële 
verlagingen behoeven te worden 
aangebracht. Gelet op deteruglopende 
inkomsten van het Rijk en het toene-
mend beslag op de collectieve sector, 
ontstaat jaarlijks een gemiddelde 
extra financieringslast van 4,5 mld. 
Dan is er nog niets gebeurd aan het 
herstel van de markt enz. 

De commissie van economische 
deskundigen wijst erop dat er bij de 
wederzijdse afstemming van de 
collectieve en de marktsector in 
principe vier sluitposten denkbaar 
zijn, namelijk het looninkomen, het 
overig inkomen, de collectieve 
uitgaven en het financieringstekort. 
Het overig inkomen en het financie-
ringstekort waren tot nu toe steeds de 
sluitposten. Het tekort moet echter 
omlaag, terwijl de winstquote moet 
stijgen. De onbetaalde rekeningen 
voor de komende jaren zullen moeten 
worden betaald door het looninkomen 
en de collectieve uitgaven. Geconclu-
deerd wordt, dat de nog te nemen 
maatregelen nog ingrijpender dienen 
te zijn dan die welke thans worden 
genomen. 

De voorstellen die nu ter tafel 
liggen, zullen dan ook moeten worden 
gezien in een perspectief voor de 
middellange termijn. Gaan wij alle 
voorstellen met een microscoop 
bekijken, dan zullen wij ongetwijfeld 
veel oneffenheden en scherpe kantjes 
ontdekken, waarop wij ons blind 
kunnen staren. Dan verliezen wi j 
echter de grote lijn uit het oog. Dat 
neemt uiteraard niet weg, dat wi j ons 
uiterste best zullen moeten doen om 
tot een zo rechtvaardig mogelijke 
lastenverdeling te komen. 

De discussies gaan tot nu toe meer 
over aanvechtbare koopkrachtplaatjes 
dan over de ontwikkeling van de 
collectieve sector. Daarmee wordt de 
aandacht van het hoofdprobleem 
afgeleid naar een neveneffect. Dat 
heeft ertoe geleid dat het totale 
beleidspakket enigszins chaotisch is 
geworden. Eerst wordt een algehele 
bevriezing voorgesteld, daarna een 
gedeeltelijke ontdooiing. Eerst 
worden rijksbijdragen aan sociale 
fondsen teruggetrokken, later wordt 
er toch weer 600 min. aan toegevoegd. 
Kinderbijslagen worden in sommige 
gevallen verhoogd, daarna gekort en 
dan, al naar gelang de rangorde, 
bevroren of ontdooid. Het beeld 
wordt er al met al niet doorzichtiger 
op. 

Met de voorgestelde bevriezingen 
wordt voor 1983 een substantiële 
ombuiging bereikt. Met de sociale 
partners is een akkoord gesloten dat 

geldt voor een wat langere termijn. Is 
het niet zinvol om in navolging van dit 
akkoord ook te besluiten tot bevriezing 
van de inkomens in de collectieve 
sector gedurende een langere periode? 
Voor zover het om sociale uitkeringen 
gaat, zou die bevriezing in principe 
kunnen duren tot 1 januari 1985, als 
de wijziging van het stelsel haar 
beslag zal dienen te krijgen. 

Ongetwijfeld zal die wijziging tot 
een forse neerwaartse bijstelling van 
een aantal uitkeringen aanleiding 
geven. Als er een bevriezingsperiode 
van 2,5 jaar is geweest, zullen die 
aanpassingen naar beneden toe 
minder groot behoeven te zijn. 

Dat verzacht ook weer de overgangs-
problematiek na 1985. Wat is het 
oordeel van de Staatssecretaris 
hierover? Waarom wordt eind juni 
overigens opnieuw een spoedprocedu-
re verwacht als nu al zeker is dat de 
bevriezing per 1 juli zal worden 
gecontinueerd? 

De in de brief van 9 december 
jongstleden voorgestelde verhoging 
van alle uitkeringen met 1 % per 1 
januari 1983 is begrijpelijk in het licht 
van de gewenste lastenverdeling. De 
maatregel is echter minder goed te 
begrijpen als we kijken naar de 
ombuigingen die op middellange 
termijn noodzakelijk zijn. Bovendien 
wordt het beeld voor 1983 er enigszins 
onevenwichtig door. 

Immers, de ambtenaren en de 
trendvolgers zijn nu de enigen die 
echt de nul-lijn volgen en er zelfs nog 
onder blijven, omdat het vrijwel zeker 
is, dat de vakantietoeslag voor deze 
groeperingen gekort en afgetopt 
worden. Bovendien moeten de 
ontwikkelingen op dit punt in het 
ca.o.-overleg worden afgewacht, 
terwijl de uitkeringstrekkers niets 
merken van deze maatregelen in de 
vakantietoeslag. 

Na lezing van de brief van 9 decem-
ber vroeg ik mij af, of verbetering van 
het koopkrachtplaatje niet had kunnen 
worden bereikt door niet alle uitkerin-
gen en het min imumloon met 1 % te 
verhogen, maar door de premiever-
schuiving die nu wordt voorgesteld, 
niet zo rigoureus door te voeren. De 
premielast voor de werkloosheidsver-
zekering wordt nu exclusief op de 
werknemers gelegd. Belangrijkste 
motivatie daarvoor is de gewenste 
lastenverlichting voor het bedrijfsle-
ven. Dat is uiteraard goed. 

Het gebruikte middel, de premiever-
schuiving, heeft echter een ongewen-
ste bijwerking; het beïnvloedt namelijk 
de inkomensverhoudingen op een 
verkeerde manier. Bijgevolg wordt 

Tweede Kamer 
14 december 1982 Koopkrachtbeeld voor 1983 1155 



Schutte 

een nieuw middel voorgesteld, 
namelijk verhogingen voor de minima 
en de uitkeringen. Het tweede middel 
verergert weer de kwaal waarvoor het 
eerste middel was bedoeld; het 
veroorzaakt namelijk weer een 
lastenverzwaring voor het bedrijfsle-
ven, zij het van kleinere omvang dan 
bij premieverschuiving. Bovendien 
heeft het tweede middel, de extra 
verhoging voor de minima, weer een 
aantal andere vervelende bijwerkin-
gen, zoals het verder op elkaar 
drukken van de minima en de boven-
minima. Zou het dan niet beter zijn 
geweest, de aanvankelijk voorgestelde 
premieverschuiving wat minder 
rigoureus te doen zijn? 

Zou het niet, wanneer de WW-pre-
mie niet voor 100% door de werkne-
mers behoefde te worden opgebracht, 
maar gedeeltelijk ook door de werkge-
vers, tot een ongeveer vergelijkbaar 
resultaat voor het inkomensplaatje 
kunnen leiden, zonder dat de inko-
mensverhoudingen te veel ineenge-
schoven worden? 

Hoe staat de beperking van de 
totale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven overigens in verhouding 
tot de lastenverlichting die automa-
tisch wordt gerealiseerd door de 
- gelukkig opgetreden - renteval? Is 
de vermindering van de lastenverlich-
ting die het gevolg is van dit voorstel, 
in dit licht daarom aanvaardbaar? 

Ik kan er verder mee instemmen dat 
het aandeel van het Rijk in het werkloos-
heidsfonds tot 0% wordt terugge-
bracht. Gelet op de uitgaven voor 
WWV en RWW neemt de overheid 
toch nog ruim de helft van alle kosten 
van de werkloosheid voor zijn reke-
ning. En daarmee is in ieder geval 
voldaan aan de aanvankelijke bedoe-
ling van de wetgever. 

Een belangrijk element in het 
beleidspakket voor 1983 bestaat uit 
het terugtrekken van de rijksbijdragen 
aan de sociale kassen. Mijn fractie 
acht dat een verbetering, omdat het 
verzekeringskarakter hiermee weer 
sterker naar voren komt. Weliswaar 
heeft deze operatie op het eerste 
gezicht denivellerende effecten, maar 
dat is slechts schijn: er gebeurt niet 
meer dan dat vroegere oneigenlijke 
nivelleringsmaatregelen ongedaan 
worden gemaakt. Als men om 
inkomenspolitieke redenen niet de 
premies, maar de belastingen wenste 
te verhogen, dan kon men weten dat 
bij afschaffing van die maatregel het 
omgekeerde inkomenseffect optreedt. 

Hetzelfde geldt voorde maatregelen 
inzake de vakantietoeslag en de nu 

voorgestelde tijdelijke verscherping 
van de progressie. Zou het daarom 
geen aanbeveling verdienen, de 
wijziging van de schijven en de 
tarieven die nu wordt voorgesteld, 
voor zover zij tijdelijk is, buiten 
beschouwing te laten bij de berekening 
van de koopkracht voor 1984? Hetzelf-
de geldt immers ook voor de solidari-
teitsheffing in dit jaar. 

Kan de voorgestelde verscherping 
van de progressie niet heel goed 
tijdelijk zijn omdat het scheve koop-
krachtbeeld voor 1983 voornamelijk 
wordt veroorzaakt door het terugtrek-
ken van de rijksbijdragen en de 
premieverhoging die dientengevolge 
noodzakelijk is? Ik weet niet, in 
hoeverre de voorgenomen terugtrek-
king van rijksbijdragen uit het ouder-
domsfonds en het kinderbijslagfonds 
- voorstellen daartoe bereikten ons 
vandaag - het koopkrachtbeeld voor 
1983 ook nog zal beïnvloeden. Daarop 
zo mogelijk nog graag een reactie. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom toe 
aan het wetsontwerp dat beoogt de 
vereveningstoeslagen te beëindigen. 
Met dit voorstel heeft mijn fractie de 
meeste moeite. Dat is niet met het 
oog op de overweging dat verworven 
rechten niet zouden mogen worden 
aangetast. Hantering van die stelling 
zou iedere ombuiging in de sociale 
zekerheid bij voorbaat onmogelijk 
maken. Bovendien zou het niet juist 
zijn om over verkregen rechten te 
spreken omdat, zoals in de nota naar 
aanleiding van het verslag terecht 
wordt gesteld, bij de sociale zekerheid 
geen sprake is van een stelsel van 
kapitaaldekking. 

In dat geval zou er wel gesproken 
kunnen worden van het aantasten van 
verkregen c.q. verworven rechten. In 
dit geval gaat het om verwachtingen 
die zeer recent zijn gewekt en die nu 
worden beschaamd. Als de wetgever 
na tien of twintig jaar wil terugkomen 
op een eens getroffen regeling omdat 
de omstandigheden inmiddels 
drastisch zijn gewijzigd, dan kan men 
niet spreken van onzorgvuldig 
handelen. 

Als het echter gaat om een termijn 
van drie jaar, wordt het moeilijker om 
van zorgvuldigheid te blijven spreken. 
Kamer en kabinet hebben bij de 
invoering van de Wet Aanpassingsme-
chanismen bewust gekozen voor een 
handhaving op het oude niveau van 
lopende gevallen, terwijl men toen al 
wist - althans kon weten - dat 
ingrijpende bezuinigingsvoorstellen 
nog zouden moeten volgen. 

Staatssecretaris De Graaf: Waaruit is 
die bewuste keuze gebleken? Destijds 

is ook op de minima een toeslag 
gegeven en die is wel afgebouwd. 
Met name met het oog op de koop-
krachtontwikkeling heeft geen afbouw 
plaatsgevonden, maar die is wel 
steeds voorzien. Mij is althans niet 
bekend dat het een bewuste keuze 
was om dit te laten zoals het was. 

De heer Schutte (GPV): Er is wel een 
zekere garantie gegeven om de meest 
schrijnende gevallen tegemoet te 
komen. Ik heb er ook geen moeite 
mee dat hierop wordt teruggekomen. 
Ik heb er meer moeite mee dat het nu 
in een keer gebeurt. Ik zal verderop in 
mijn betoog suggereren, in twee jaar 
in te krimpen. Het principe blijft 
hiermee overeind. Uit een oogpunt 
van tegemoetkoming aan in zekere zin 
bestaande verwachtingen en om een 
grote terugval in een keer te voorko-
men, hebben wij gezocht naar 
alternatieven. 

De betrokkenen mochten dus 
redelijkerwijze veronderstellen dat het 
oude niveau globaal en voor enige 
tijd gehandhaafd zou worden. Nu is 
inmiddels de situatie zodanig verslech-
terd dat niemand meer het privilege 
gegund kan worden om zijn oude 
inkomensniveau te handhaven. Dat 
staat vast. Dit geldt ook voor de 
WAO-ers van voor 1980. Een inkomens-
achteruitgang in een jaar die kan 
oplopen tot 11% is bepaald onredelijk, 
zeker als 4% hiervan is toe te schrijven 
aan de afschaffing van de WAM-toe-
slagen. Ook het beëindigen van relatief 
bevoorrechte posities - en daarvan is 
hier sprake - moet met enige geleide-
lijkheid worden toegepast. 

Daarom heeft mijn fractie in het 
verslag gepleit voor het spreiden van 
het afschaffen van de WAM-toeslagen 
over twee jaar. Dat kan de inkomens-
achteruitgang van deze groep met 
2% beperken. Ik ben de Staatssecreta-
ris erkentelijk voor zijn vriendelijke 
beoordeling van deze alternatieven, 
maar de argumenten die hij daarvoor 
heeft aangevoerd vond ik niet zo 
zwaar. Ik wil hierop nog reageren. 

Een verhoging van de verevenings-
bijdrage - het eerste alternatief - zou 
een, zij het tijdelijke, inbreuk op het 
principe betekenen. Ik acht dat 
aanvaardbaar omdat het gaat om een 
zeer tijdelijke maatregel voor een jaar. 
Bovendien is de hele idee van de 
vereveningsheffing op zichzelf al een 
inbreuk op de verzekeringsgedachte 
die centraal staat in ons stelsel van 
sociale zekerheid. Spreken van een 
inbreuk op een principe is in dit 
verband een erg zwaar geladen term. 

Een tweede bezwaar van de 
Staatssecretaris is dat het inkomensni-
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veau van de nieuwe gevallen onder 
dat van de oude gevallen komt te 
liggen. Dit bezwaar zou volgens hem 
ook gelden bij een eventuele premie-
verhoging. Dat verschil bestond toch 
al? Dat is nu juist de situatie die moet 
worden beëindigd. Bij de doorvoering 
van elk van de twee alternatieven 
- zowel verhoging vandeverevenings-
bijdrage als van de premies - zouden 
de beide inkomensniveaus dichter bij 
elkaar komen te liggen dan bij 
continuering van de toeslag. 

Er wordt dus wel een stap in de 
goede richting gedaan, maar alleen 
een minder grote stap dan de Staats-
secretaris zelf voorstelt. Het tweede 
bezwaar is eigenlijk geen echt bezwaar. 

Een tijdelijke vermindering van de 
koopkracht met 0 ,1% over de gehele 
linie door verhoging van de relevante 
premies om voor een zwaar getroffen 
groep een vermindering van de 
achteruitgang met 2% te bewerkstelli-
gen, acht ik, alles overwegend, 
aanvaardbaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voorstel 
tot afschaffing, respectievelijk herzie-
ning van de minimum-dagloonbepa-
lingen heeft de instemming van mijn 
fractie. Het versterkt het verzekerings-
karakter van de WAO en de WW. Ik 
acht het juist dat de bescherming van 
het minimumniveau alleen daar 
plaatsvindt, waar het echt nodig is. 
Waar de behoeftefunctie centraal 
komt te staan, is het correct om te 
bezien of de betrokkenen (of zijn of 
haar echtgenoot) niet eerst zelf in hun 
behoeften kunnen voorzien, alvorens 
de samenleving het minimumniveau 
garandeert. 

Overigens wil ik in dit verband 
opmerken dat het akkoord gaan van 
mijn fractie met dit wetsontwerp nog 
niets zegt over onze stellingname bij 
volgende voorstellen tot wijziging van 
het stelsel van sociale zekerheid, 
wijzigingen die mogelijk zullen 
voortbouwen op dit stelsel. Mijn 
fractie wenst dit voorstel als een 
geïsoleerde maatregel te zien en wil 
zich nog niet vastleggen voor de 
komende discussie over de sociale 
zekerheid. 

Ik stem ermee in dat de adviesaan-
vrage aan de SER over deze zaak zal 
worden toegespitst op de integratie 
van werkloosheidsregelingen en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
Daar doen zich inderdaad de meeste 
knelpunten voor. Elementen van 
vrijwil l ige aanvulling zullen in de 
adviesaanvrage naar mijn gevoel 
mede betrokken moeten worden. 

Ik heb mij in het kader van het 
wetsontwerp wel gestoten aan de 
opmerking in de memorie van 
toelichting dat de maatschappij nog 
niet zo is ingericht dat de partners in 
een gezin in gelijke mate betaalde 
arbeid verrichten. De Regering wi l die 
gelijke verdeling van arbeid stimuleren 
maar dan nog wel uitzonderingen 
toelaten voor die gevallen waarin dit 
nog niet zover is. 

Ook de Emancipatieraad wil nog 
wel zo tolerant zijn om in de praktijk 
nog met in zijn ogen ongetwijfeld wat 
achterlijke gevallen rekening te 
houden. Of het wenselijk is dat beide 
partners in een gezin betaalde arbeid 
verrichten, is iets wat de betrokkenen 
zelf wel kunnen uitmaken. 

Er is geen behoefte aan een overheid 
die op dit punt denkt voor de burger. 
Er is wel behoefte aan een overheid 
die ervoor zorgt dat een gezin waar de 
moeder vri jwi l l ig kiest voor een 
verzorgende taak, de kans krijgt om 
voluit te functioneren in deze samen-
leving, opdat zo'n gezin niet als 
uitzondering op de algemene regel 
wordt getolereerd en de feitelijke 
omstandigheden van het inkomensbe-
leid en het sociale-zekeheidsstelsel er 
niet toe dringen dat beide partners 
betaalde arbeid moeten gaan verrich-
ten. Dat legt beperkingen op aan de 
vormgeving van het nieuwe sociale-ze-
kerheidsstelsel. 

De Staatssecretaris heeft een- en 
andermaal terecht opgemerkt dat het 
huwelijk zoals het in het Burgerlijk 
Wetboek is geregeld, uitgangspunt 
moet zijn. Ik ben het met hem eens, 
maar dit mag er niet toe leiden dat 
alternatief samenleven in het kader 
van de sociale zekerheid financieel 
aantrekkelijker wordt gemaakt. Ik denk 
bij voorbeeld aan de cumulatie van 
twee AAW-uitkeringen bij samenwo-
nenden en aan de samenloop van 
twee uitkeringen voor echte minima. 
Rekening houden met relatieve 
behoeften op het minimum niveau 
van de sociale zekerheid acht mijn 
fractie een goede zaak maar dit mag 
er niet toe leiden dat het wettelijk 
huwelijk daardoor financieel ten 
achter wordt gesteld bij andere 
samenlevingsvormen. 

Diezelfde moeite heb ik met het 
voorstel tot wijziging van de belasting-
vrije voet. Het is volkomen terecht dat 
de dubbelverdieners nu zwaarder 
aangeslagen zullen worden in de 
belastingheffing. Het spreekt mij 
bovendien aan dat de opbrengst 
hiervan zal worden gebruikt voor de 
financiering van de uitkering aan de 
echte minima. Dit lijkt mij een vorm 

van echte solidariteit. Maar ook hier 
worden de gehuwden zwaarder 
getroffen dan de ongehuwd samenwo-
nenden, zeker als deze ouder zijn dan 
35 jaar en een hogere belastingvrije 
voet hebben. In dit verband wil ik een 
aantal vragen stellen aan de Staatsse-
cretarisvan Financiën. 

Is het feit dat steeds meer jongeren 
op steeds vroegere leeftijd gaan 
samenwonen, niet aanleiding het 
verschil in fiscale behandeling van 
ongehuwden van boven en onder de 
35 jaar eens fundamenteel te gaan 
heroverwegen? Er zou daarbij gezocht 
moeten worden naar mogelijkheden 
om het verschil in draagkracht dat 
ontstaat door het samenwonen, ook 
bij de tariefaftrekken tot uitdrukking te 
brengen. Dat zou als plezierig neven-
effect kunnen hebben dat het fiscale 
voordeel van het ongehuwd samenwo-
nen enigszins kan worden verminderd. 

Hetzelfde zou mijns inziens ook 
kunnen worden bereikt door de 
progressie te verminderen. Hoe steiler 
de progressie, hoe zwaarder het aan-
vullende inkomen van de huwelijks-
partner zal worden belast, terwij l het 
inkomen van de samenwoningspart-
ner aan het eigen, veel lagere tarief 
onderworpen blijft. De Staatssecretaris 
zei zaterdag j l . voor de VARA-radio 
terug te willen naar een maximaal 
tarief van 60%. 

Nu lijkt het meer op verhaaltjes 
voor het slapen gaan voor de liberale 
kiezers, als in werkelijkheid de 
progressie wordt verscherpt. 

Staatssecretaris Koning: Dat is voor 
degenen die 's middags een uurtje 
gaan rusten! 

De heer Schutte (GPV): Ik erken dat 
het op zich zelf van moed getuigt, dit 
op dat uur voor die omroep te 
zeggen! 

Het is echter de vraag, of verminde-
ring van de progressie ook direct een 
vermindering van de fraude tot 
gevolg zal hebben. Ik denk dat de 
verslechtering van de moraal op dit 
punt meer verklarende waarde heeft. 
Progressievermindering kan in ieder 
geval een aantal positieve functies 
vervullen. Des te meer reden dus om 
de wenselijkheid uit te spreken dat de 
nu voorgestelde verscherping van de 
progressie zeer tijdelijk zal zijn. 

Het koopkrachtbeeld voor 1983 ziet 
er na de aanvullende maatregelen 
aanvaardbaar uit. Wij zullen ons erbij 
moeten neerleggen dat wij niet alles 
precies zo met een schaartje geknipt 
krijgen als wij wel zouden wensen. 
Bovendien is de betrekkelijkheid van 
het koopkrachtplaatje genoegzaam 

Tweede Kamer 
14 december 1982 Koopkrachtbeeld voor 1983 1157 



Schutte 

bekend. Bij de vrije-beroepsgroepen 
vinden op dit moment vergaande 
inkomensveranderingen plaats. Die 
blijven geheel buiten beeld. Wel moet 
worden opgemerkt dat de groep rond 
twee keer modaal wel erg zware 
offers moet brengen. 

Dat is juist de groep die op vrijwel 
geen enkele inkomensafhankelijke 
overdrachtuitgave rechten kan doen 
gelden en alles zelf moet financieren. 
Welke mogelijkheden zijn er nog om 
de 6% achteruitgang voor deze groep 
iets te matigen? Ik denk zelf aan een 
aftopping van de vakantietoeslag op 
een wat hoger niveau dan dit jaar 
- voor zover het kabinet daar zelf nog 
greep op heeft - of aan een iets 
andere verdeling van de tijdelijke 
verhoging van de inkomstenbelasting 
voor het volgende jaar. 

Mijn laatste vraag betreft het niet 
bevriezen van de kinderbijslag voor 
de eerste twee kinderen. Ik constateer 
dat het kabinet dus geen aanvullende 
maatregelen wenst te treffen voor de 
grotere gezinnen. Is de gedeeltelijke 
inbreuk op het kinderbijsslagsysteem, 
namelijk met de rangorde oplopende 
bedragen, een als tijdelijk bedoelde 
maatregel of bestaan er plannen om 
langzamerhand tot gelijke kinderbij-
slagbedragen te komen, onafhankelijk 
van de rangorde? 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Bij het 
vanmiddag gehouden debat over de 
voorzieningen ter bevordering van 
nader overleg in bedrijfstakken en 
ondernemingen over werkgelegenheid 
heb ik namens de PPR-fractie de eigen 
verantwoordelijkheid van het kabinet 
benadrukt voor een inkomensbeleid 
dat het predikaat 'solidariteit' verdient. 
Ik heb de conclusie getrokken dat ook 
na de brief van 9 december 1982 het 
inkomensbeeld - voor zover dat door 
het kabinet wordt bepaald - een 
scheef beeld blijft en met solidariteit 
weinig te maken heeft. 

De brief zelf geeft een zo gunstig 
mogelijke voorstelling van zaken. 
Eerst worden wi j ervoor gewaar-
schuwd, niet al te veel af te gaan op 
het gebruikelijke koopkrachtplaatje, 
omdat dit een vertekend beeld geeft. 
Vervolgens wordt gesteld dat de 
gewenste koopkrachtontwikkeling het 
resultaat moet zijn van een gezamen-
lijke inspanning van sociale partners 
en overheid. 

Dan wordt van de sociale partners 
gevraagd, naast de prijscompensatie 
ook een voortgezette korting en 
aftopping van de vakantietoeslag in 

bespreking te nemen, waarna een 
viertal heel positief geformuleerde 
maatregelen van het kabinet wordt 
vermeld. Dat is een te mooie voorstel-
ling van zaken; alsof het ongehoorde 
koopkrachtplaatje dat maandenlang 
op tafel heeft gelegen - van -4 ,5% tot 
0% - niet eerder gecorrigeerd had 
kunnen worden en alsof dat koop-
krachtplaatje een gegeven en een 
aanvaard feit was, waarbij dit kabinet 
nu belangrijke verbeteringen aan-
brengt. 

Zo is het natuurlijk niet. Het gaat 
om het beeld dat het kabinet via zijn 
eigen maatregelen die in de brief van 
9 december zijn aangegeven, wil 
realiseren. Dat beeld is: -3 ,5% voor 
de minima tot -0 ,5% voor viermaal 
modaal. Voor mijn fractie is en blijft 
dat beeld onaanvaardbaar. Het is 
kennelijk ook nog niet definitief, want 
gisteren kwam via het televisienieuws 
ook nog even de huiskamers binnen 
dat de premies van de AOW en de 
kinderbijslag omhoog gaan. Kan de 
Minister mededelen welk extra verlies 
aan koopkracht hierbij voor de 
verschillende inkomensgroepen in het 
geding is? Kan ook worden medege-
deeld welke plannen het kabinet 
onverhoopt nog meer in petto heeft? 

Op deze basis, die niets meer met 
solidariteit te maken heeft, wordt de 
werknemers gevraagd, nog wat 
extra's in te leveren. Dit zou minstens 
min 3,5% voor minima-plus en zelfs 
min 4,5% tot min 5% voor modaal 
betekenen. Dit is verschrikkelijk veel 
gevraagd. Ik heb vanmiddag gezegd 
dat het stemgedrag van mijn fractie 
over de onderhavige wetsontwerpen 
erop gericht zal zijn, dit scheve beeld 
recht te trekken. 

Het is mij opgevallen dat in de brief 
van 9 december jongstleden nogal de 
nadruk wordt gelegd op het vertekende 
beeld van de gangbare 'koopkracht-
plaatjes'. Maar telkens wanneer dit in 
de schriftelijke voorbereiding van de 
wetsontwerpen die nu aan de orde 
zijn, vanuit de Kamer wordt onderkend 
en wordt gevraagd naar de effecten 
voor bepaalde groepen, geeft de 
Minister niet thuis en valt hij terug op 
het algemene 'plaatje'. Waar het gaat 
om de cumulatie van effecten voor 
WAO'ers, geeft hij niet of nauwelijks 
thuis. 

Waar praktijkonderzoeken 
aantonen dat éénoudergezinnen veel 
meer in koopkracht achteruitgaan dan 
de officiële cijfertjes doen geloven, 
geeft hij evenmin thuis. Ik vraag het 
kabinet of het mogelijk is, in de 
toekomst veel meer werk te maken 
van berekeningen van 'plaatjes' voor 

bepaalde groepen mensen. Hier heeft 
het kabinet zelf veel meer aan, omdat 
het dan weet wat het aanricht. Ook wi j 
hebben er veel meer aan. De WAO'ers 
kunnen het wel , bij voorbeeld. 

Mijn fractie heeft in het verleden bij 
herhaling een structureel beleid voor 
de echte minima afgewezen. Het 
begint erop te lijken dat zo'n structureel 
beleid sluipend werkelijkheid wordt. Ik 
heb ooit eens hier tegen de grote 
voorstander hiervan, de heer De 
Korte, gezegd dat hij niet consequent 
was en hem gevraagd waar in zijn 
gedachtengang de echte maxima 
bleven. Het kon niet uitbli jven: de 
uitkering aan de echte minima wordt 
dit jaar betaald door de huishoudens 
met dubbele inkomens. 

Helemaal consequent is dit niet, 
want het gaat hierbij niet om de echte 
maxima, de tweeverdieners met de 
hoogste inkomens, maar om alle 
dubbele inkomens, ongeacht de 
hoogte ervan. Ik laat er geen misver-
stand over bestaan dat ik een beleid 
voor de echte minima afwijs en dus 
ook een beleid voor de echte maxima. 
Dit gaat lijnrecht in tegen een gelijk-
waardige individuele benadering van 
mannen en vrouwen. 

In het huidige voorstel zit echter 
een extra adder onder het gras. Er 
wordt geen enkel onderscheid 
gemaakt in de hoogte van de inkomens 
die de partners verdienen. Dit acht ik 
uit inkomenspolitieke overwegingen 
onjuist. Het betekent bovendien een 
terugslag of ontmoediging voor de 
vrouwen die naast het hoofdinkomen 
in het gezin een eigen bescheiden 
inkomen hebben. Deze vrouwen 
hebben zich vaak nog geen sterke 
positie verworven; naar mijn mening 
vormen zij de grote meerderheid. 

Ik betreur het dan ook in hoge mate 
dat de toezegging van de Minister-Pre-
sident, eerst een definitief standpunt 
te bepalen over de voorstellen die er 
zijn sinds het debat over de nota Op 
weg en pas daarna over een mogelijke 
belasting voor dubbele inkomens te 
spreken, niet gestand wordt gedaan, 
te meer omdat het idee van elk een 
eigen belastingvrije voet op zich zelf 
goed is. Ook op dit punt wordt weer 
een maatregel ad hoc voorgesteld, die 
vooruit loopt op de fundamentele 
discussie die nog moet worden 
gevoerd. Ik kan het niet anders zien. 

Ik kom bij de afzonderlijke wetsont-
werpen in volgorde van de agenda. 
De bevriezing van de kinderbijslag 
voor de twee eerste kinderen is 
ongedaan gemaakt en geldt in de 
huidige voorstellen van het kabinet 
vanaf het derde kind. Dit is een 
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verbetering, zeker omdat de leeftijdsaf-
hankelijke kinderbijslag voor velen 
een achteruitgang betekent. Het is 
echter niet genoeg en het achterwege 
laten van de aanpassing van de 
kinderbijslagbedragen aan het 
gezinsconsumptiecijfer heeft een 
denivellerend effect; de laagste 
inkomens hebben er de meeste pijn 
aan. Daarom is mijn fractie tegen dit 
wetsontwerp. 

Tegen het gelijktrekken van de 
minimumloonbepaling in de WAO, de 
WW en de WWV hebben wij op 
zichzelf geen bezwaar. Het is een 
eerste stap in de richting van één 
loondervingswet. Tegen de wijze 
waarop de gelijktrekking plaatsvindt, 
hebben wij echter wel degelijk 
bezwaar. Er zijn aanzienlijke negatieve 
inkomenseffecten die voor WAO'ers 
met een werkende partner kunnen 
optreden en daarnaast is de min imum-
bescherming voor de niet-kostwinner 
vervallen. 

Het kabinet zegt dat er geld nodig 
is. Dit is waar, maar het moet mij van 
het hart dat het kabinet een duidelijke 
politieke keuze maakt. 

Dit geld wordt niet op tafel gebracht 
via een eerlijk inkomensbeleid, 
waarbij wordt ingeleverd naar de 
hoogte van de inkomens van activitei-
ten en vanzelfsprekend ook van 
niet-actieven. Het wordt bij voorbeeld 
niet op tafel gebracht via een groter 
aandeel van de gemeenschap in de 
aardgaswinsten of via het aanpakken 
van de aftrekposten in de belasting of 
via effectieve maatregelen tegen 
belastingontduiking of belastingont-
wijking op grote schaal. Nee, telkens 
weer moeten diegenen betalen, die 
voor hun inkomen of uitkering het 
meest van de overheid afhankelijk 
zijn. 

En of je nu je hele leven premie hebt 
betaald of niet; of je door het werk dat 
je hebt gedaan, arbeidsongeschikt 
bent geworden; of je je met je 57V2 
jaar zogenaamd vri jwil l ig werkloos 
hebt laten maken, omdat je tot je 
65ste mocht rekenen op een bepaalde 
uitkering; of je bewust hebt gekozen 
voor deeltijdwerk, het maakt allemaal 
niets meer uit. Hoe zeker kunnen 
mensen nog zijn van hun sociale 
zekerheid, vroegen wi j nog geen half-
jaar geleden? Waar is het einde? Gaan 
wij zo door tot iedereen in de bijstand 
zit, als wi j maar genoeg geld tekort 
komen? En wat dan? 

Over de cumulatie van deze maatre-
gel met de algemene inkomensachter-
uitgang en met een groot aantal 
andere maatregelen, de belasting van 
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de dubbele inkomens, de afschaffing 
van de vereveningstoeslagen, de 
WSW-maatregelen, de afschaffing 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek, 
de eigen bijdrage aan de AWBZ, maar 
ook met bij voorbeeld de bezuinigingen 
op gezinszorg, openbaar vervoer en 
huursubsidies, maakt dit kabinet zich 
kennelijk geen zorgen. Daarvan is, zo 
wordt in de stukken opgemerkt, 
immers geen algemeen beeld te 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoe is het 
mogelijk! Iets dat niet in grafieken 
en niet in algemene plaatjes kan 
worden gevat, bestaat kennelijk niet. 
Met de concrete situatie waarin 
mensen verkeren, hebben wi j kennelijk 
niets te maken. Onze werkelijkheid 
zijn onze algemene berekeningen en 
onze stukken. Hoe kun je op deze 
manier vertrouwen wekken, nieuw 
vertrouwen wekken in politieke 
besluitvorming bij de talloze mensen 
die afhankelijk zijn van onze beslissin-
gen deze week. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is 
afgesproken dat er in deze Kamer een 
behoorlijke discussie zou worden 
gevoerd over de herstructurering van 
de sociale zekerheid. Bovendien is er 
een motie aangenomen die zegt, dat 
ook in een stelsel van sociale zekerheid 
moet worden uitgegaan van het 
principe van de individualisering. 
Dwars hierdoorheen wordt nu onder 
meer in de WAO eventjes het kostwin-
nersbegrip ingevoerd. 

Het is, zoals de Emancipatie Raad in 
haar ongevraagde advies zegt: 
Introductie van het kostwinnersbegrip 
daar waar het voordien niet werd 
gehanteerd, betekent een achteruit-
gang van de positie van de gehuwde 
vrouw niet kostwinner, van de 
gehuwde man wiens vrouw een eigen 
arbeidsinkomen heeft en van de 
ongehuwde; en is in strijd met de 
tweede en derde EG-richtlijn. 

De raad tekent hierbij aan, dat de 
derde richtlijn van kracht is geworden 
op het moment van kennisgeving, 
namelijk in 1978, en dat de termijn 
van 6 jaar is bedoeld om de nodige 
bepalingen in werking te doen treden 
om aan de richtlijn te voldoen. Het is 
dus niet zo, dat Nederland tot eind 
1984 vrijheid van handelen zou 
hebben. Eerder gedane uitspraken 
van Minister De Ruiter hebben dit in 
het verleden ook uitdrukkelijk beves-
t igd. 

Mijn fractie vindt de voorstellen 
over de minimum-dagloonbepalingen 
een enorme stap terug. Het gaat er 
helemaal niet om, dat volledige 
individualisering in de huidige situatie 
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nog niet mogelijk is zolang de partners 
in een gezin niet in gelijke mate 
betaalde arbeid verrichten. Het gaat 
om het uitgangspunt dat de WAO, de 
WW en de WWV voorzieningen zijn 
tegen inkomensderving voor individu-
ele loontrekkenden. Het behoefte-ele-
ment wordt verder algemeen erkend. 
De vraag is, hoe hierin voorzien kan 
worden, terwij l toch een eerlijke 
individuele benadering plaatsvindt. 

Er zijn meer mogeli jkheden dan 
deze. Ze zijn en worden in deze Kamer 
aangedragen. Maar wi j behoeven 
straks niet meer te discussiëren, want 
de zaak ligt al voor het grootste 
gedeelte vast. Ik betreur dit uitermate. 

Ik kom nu aan het voorstel over de 
vereveningstoeslagen. In juni van dit 
jaar ging het nog om een tijdelijke 
bevriezing van de bovenmodale 
uitkeringen. Toen al voorspelden wi j 
dat van die ti jdelijkheid niets terecht 
zou komen. 

Een halfjaar later is het erger dan 
dat: algehele afschaffing van de 
vereveningstoeslagen drie jaar nadat 
zij in het kader van de Weg aanpas-
singsmechanismen werden toegekend 
en nadat werd afgesproken, dat de 
bedragen niet zouden worden 
gewijzigd. De opmerking 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 deel van 
het bestand gaan uitmaken vind ik 
een heel slechte. Alsof het waarborgen 
van zo uitdrukkelijk toegekende 
rechten er minder op aan zou komen 
naarmate de groep waarom het gaat 
kleiner wordt ! Ik hoop dat de Kamer 
dit niet op zich laat zitten. 

Ook wetsontwerp 17 675 over de 
samenloop van WAO-uitkeringen met 
inkomsten uit arbeid draagt bij tot 
verslechtering van de positie van 
arbeidsongeschikten. Tegen een 
anti-cumulatieregeling kunnen moeilijk 
bezwaren van principiële aard worden 
ingebracht. De bezwaren die er zijn 
richten zich op de uitwerking: het feit 
dat de aanmoediging voor WSW'ers, 
WAO'ers en AAW'ers om te gaan 
werken gedeeltelijk wordt weggeno-
men. Een anti-cumulatiegrens van 
90% lijkt dan wel het juiste midden 
tussen 80%, (volledige uitkering) en 
100%, (volledige hervattting van 
passende functie) maar belemmert 
dat passende arbeid wordt aanvaard. 

De anti-cumulatiegrens zou in elk 
geval kunnen worden verhoogd tot 
95% of zelfs 100%. De bezwaren 
gelden ook de inkomensachteruitgang 
van vooral WSW'ers door de anti-cu-
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mulatiegrens van 90%. Ongeveer 
20.000 tot 25.000 WSW'ers kunnen 
door de voorgenomen samenloop 
worden getroffen. De budgettaire 
besparing bedraagt ongeveer f20 
min. Vooral echter ligt er het feit, dat 
dit wetsontwerp de zoveelste maatre-
gel is die negatief effect heeft op 
inkomens van uitkeringsgerechtigden, 
vooral WAO'ers. 

Uit de memorie van antwoord blijkt, 
dat de negatieve gecumuleerde in-
komenseffecten oplopen van -1 ,3 to t 
-3 ,2%. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met het voornemen een 
eigen bijdrage vervoer woon/werkver-
keer te vragen, de betaling in loon van 
reistijd af te schaffen en een ander 
opbouwsysteem in te voeren voor de 
berekening van vakantietoeslag. Dan 
is er ook nog de aangekondigde 
nulgroei in de sociale werkplaatsen. 
Al met al wordt zo een van de aller-
zwakste groepen zonder pardon 
teruggedrukt in een louter WAO/AAW-
bestaan. 

Het voorstel om de premie voor de 
werkloosheidsverzekering geheel ten 
laste te brengen van de werknemers 
wijzen wij af, gezien het scheve 
inkomensbeeld dat mede daardoor op 
tafel ligt. Wij vinden dat het kabinet 
het advies van de SER ernstig zou 
moeten nemen en in afwachting van 
een nieuwe werkloosheidsregeling en 
het daarbij behorende financierings-
stelsel terug zou moeten naar de 
situatie van voor 4 juni 1981, waarin 
werknemers en overheid elk een deel 
van de werkloosheidspremie betaal-
den. 

Ik wijs verder op het ongevraagde 
advies van de Emancipatieraad van 26 
oktober, die de premieverhogingen 
voor gehuwde vrouwen onverteerbaar 
noemt. Zij mogen, aldus de Emanci-
patieraad, wel extra premie betalen 
maar krijgen er via de nieuwe kostwin-
nerscriteria alleen maar minder 
rechten en achteruitgang voor terug. 
Opvallend is verder, dat in de stukken 
die naar de Raad van State zijn 
gestuurd sprake is van een premiestij-
ging voor de werknemers van 2,2% 
en in de witte stukken van 1,7% en 
dat binnen een maand. Hoe komt dat? 

Ik kom op de plannen inzake het 
minimumloon en de uitkeringen, 
waarbij de bevriezing inmiddels is 
vervangen door een stijging van 1 % . 
Ondanks de verzachting van de 
oorspronkelijke voornemens blijft 
staan, dat een onevenredig deel van 
de enorme bezuinigingen moet 
worden opgebracht door de lage 
inkomens en de uitkeringstrekkers. 

Dat zijn de arbeidsongeschikten. Dat 
zijn ook de jongeren die hier in het 
vizier komen. 

Er komt een verdere afstand tussen 
het minimumjeugdloon en het 
min imumloon, met als argument de 
positie van het midden- en kleinbedrijf. 
Over dit argument hebben wi j bij het 
debat over de verlaging van de 
minimumjeugdlonen, onder het 
kabinet-Van Agt I, uitvoerig gesproken. 
De andere kant is in ieder geval niet 
waar: de vermindering van het 
jeugdloon die toen heeft plaatsgevon-
den heeft zeker niet geleid tot een 
betere positie van het midden- en 
kleinbedrijf. Ik dien op dit punt een 
motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Beckers-de 
Bruijn wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat het niet doorbere-
kenen van de verhoging per 1 januari 
1983 van het minimumloon in de 
minimumjeugdlonen, ertoe leidt dat 
de minimumjeugdlonen - wederom -
achterblijven bij het min imumloon; 

verzoekt de Regering, af te zien van 
het voornemen de staffeling van de 
jeugdlonen te doorbreken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 5 (17 666). 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Tijdens het 
debat over de regeringsverklaring heb 
ik getracht duidelijk te maken, dat wi j 
bezig zijn grote groepen kansarmen te 
kweken. Het wordt op dit moment aan 
alle kanten duidelijk gemaakt. Het 
gaat om mensen die onder de 
armoedegrens terecht komen en daar 
nooit meer vandaan komen, zij zijn 
zonder enig uitzicht. Het betreft vooral 
hoofden van éénoudergezinnen en 
oudere mensen; de vrouwen zijn 
daarbij in de meerderheid. 

Naast het onderzoek van de sociale 
dienst te Rotterdam ligt er nu een 
studie van het sociologisch instituut 
te Nijmegen, die duidelijk maakt hoe 
waar dit is. Van bijna 1300 langdurig 
werklozen en éénoudergezinnen in 
Nijmegen - gedurende het gehele jaar 
1981 waren die mensen op de 
bijstand aangewezen - is de inkomens-
positie onderzocht. 

De conclusie van het onderzoek is, 
dat zij ondanks de echte minima-uit-
keringen, die zijn verstrekt, sinds 31 
december 1980 5 tot 6% achteruit zijn 
gegaan. Dat is nog niet de situatie, die 
eind 1982 bereikt zal zijn. Mijn 
conclusie is dat het echte minima-be-
leid niet alleen onjuist is, voor wie 
streeft naar individualisering, maar 
dat het bovendien geheel onvoldoende 
is, ook wat betreft de beoogde 
uitkering voor dit jaar. 

Mijnheer de Voorzitter! Over de 
positie van de bijstandsvrouwen is tot 
tweemaal toe overleg gevoerd met de 
Staatssecretaris. Van het geld, dat een 
bijstandsontvanger met een bijbaan 
verdient, wordt nu eenderde niet van 
de uitkering afgetrokken. In een 
éénoudergezin wordt de eerste 
f 148,80 van wat de ouder per maand 
verdient, niet afgetrokken. Dat wordt 
nu respectievelijk 25% en f 72,60. Dat 
is geen verbetering, maar een verslech-
tering ten opzichte van de huidige 
situatie. 

De rechtvaardiging voor deze halve 
maatregel wordt gezocht in de 
stimulans, die ervan uit zou gaan om 
betaald werk te zoeken. In de huidige 
werkloosheidsverhoudingen is dat 
een fictie. Er zijn geen banen, en dan 
wordt juist het tegenovergestelde 
bereikt. Het wordt niet meer aantrek-
kelijk om op de arbeidsmarkt te gaan, 
zeker niet voor bijstandsvrouwen, die 
vaak aanvullende kosten moeten 
maken om te kunnen werken. Boven-
dien is er van vele kanten op gewezen, 
dat door het beperken van de extra 
vrij lating in bijverdiensten voor 
éénoudergezinnen het zwart werken 
in de hand wordt gewerkt. 

Overheidsmaatregelen mogen dat 
niet nadrukkelijk bevorderen. Het zijn 
bekende argumenten, Mijnheer de 
Voorzitter, maar daarom niet minder 
steekhoudend. Uiteindelijk zegt dan 
de Minister in het mondeling overleg 
van 1 december: Er is afgesproken, 
om een bezuiniging te bereiken van 
f 5 min. a f 10 min. Hierop kan geen 
inbreuk worden gemaakt. 

Zelfs een suggestie om de regeling 
op te schorten tot na de UCV in 
februari, wenste hij niet te volgen 
vanwege de noodzakelijk geachte 
bezuiniging. De argumenten pro en 
contra zijn uitgeput. De vlucht in het 
zwart werken wordt van de zijde van 
het kabinet niet reëel geacht. Dat kan 
pas achteraf worden geconstateerd. 
Evenmin wil de Staatssecretaris 
aannemen, dat de prikkel om te gaan 
werken, zal afnemen. 

En dan komt hij met zijn tegemoet-
koming: een algemene verlaging van 
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het vrijlatingspercentage van 30 naar 
25, waarmee een eerste volledige 
vrijlating voor éénoudergezinnen 
mogelijk wordt van f72,80. 

De groep bijstandsontvangers 
moeten m.->ar solidair zijn met zich 
zelf, zoals de groep onderwijsgeven-
den, de groep NS-personeel, of weet 
ik welke andere groep dan ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in dit 
verband nog een vraag. Wat kost het, 
als de bijstandsuitkering voor éénou-
dergezinnen van 90% op 100% 
gebracht wordt? 

Ik sluit af, maar ik weet niet zo 
goed, hoe ik dat moet doen. Wie dit 
gehele pakket van f 2V2 mld. de revue 
laat passeren, en wie in de korte tijd 
van voorbereiding tot zich laat 
doordringen, wat dit in concrete 
situaties voor welke mensen gaat 
betekenen, wie dan meteen al weer 
nieuwe premieverhogingen hoort 
aangekondigd, die blijft toch zitten 
met een gevoel van verbijstering en 
begrijpt de machteloosheid en de 
woede, waarvan velen op dit moment 
blijk geven. 

Het zijn de mensen, die vaak zelf 
geen vuist kunnen maken. Ik denk dat 
dit een enorm probleem wordt. Het 
kabinet beseft kennelijk niet welke 
wissel het trekt op hun incasserings-
vermogen. Over de gevolgen die dit 
kan hebben voor het maatschappelijke 
klimaat ben ik helemaal niet optimis-
tisch. Er was net al een klein voorbeeld 
van. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal 
duidelijk zijn aan welke kant onze 
solidariteit ligt. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Door mijn fractiegenoot 
Nypels is vanmiddag reeds gesproken 
over de parapluwet. Ik zal mij bezig-
houden met een aantal zwaarweerwet-
jes en met de koopkrachtnotitie van 
het kabinet, die op zichzelf ook niet 
zonnig is. Ik begin met de koopkracht-
notitie. 

Toegegeven moet worden dat het 
inkomensbeeld, dat hieruit naar voren 
komt, beter is of althans beter lijkt dan 
het aanvankelijk bij de regeringsverkla-
ring gepresenteerde beeld. Een heel 
interessante opmerking in die notitie 
vind ik, waar de Regering zich verde-
digt tegen mogelijke bezwaren 
betreffende de ad hoe-bijstellingen, 
die nu worden voorgesteld. 

Het kabinet heeft namelijk de indruk 
dat, wanneer de inkomenspolitieke 
doelstellingen op middellange termijn 
worden geformuleerd, de druk om te 

komen tot ad hoe-bijstellingen zal 
afnemen. Mijn argeloze vraag naar 
aanleiding van deze opmerking is 
wanneer die inkomenspolitieke 
doelstellingen op middellange termijn 
zullen worden geformuleerd en 
gepresenteerd. 

In het algemeen willen wij opmer-
ken, dat wij een verfijning van 
komende koopkrachtbeelden beplei-
ten. De Regering geeft zelf toe dat de 
huidige koopkrachtcijfers voor 
verschillende inkomensgroepen te 
veel van standaardsituaties uitgaan. 
De standaard zelf - gehuwde werkne-
mer met niet werkende vrouw en 
twee kinderen onder de zestien jaar-
brokkelt immers af ten gevolge van 
allerlei maatschappelijke ontwikkelin-
gen. 

Nu is het zo dat er een 'plaatje' 
resulteert door standaardgezinnen 
met een bepaald inkomen samen met 
een aantal maatregelen in een 
computer te stoppen. Mensen 
herkennen zich niet in dat 'plaatje', 
om even ook in het aan de bevolking 
gepresenteerde afschuwelijke jargon 
te blijven. Bovendien betreuren wij, 
dat niet kan worden aangegeven wat 
de uitverdieneffecten - ook weer een 
jargon - zijn als een vergroot beroep 
op bijstand, huursubsidie en bij 
voorbeeld studiebeurzen zou worden 
meegerekend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb ook 
een aantal belangrijke bezwaren 
tegen de thans voorliggende koop-
krachtnotitie, los van het bovenstaan-
de. Het koopkrachtbeeld van 1983 is 
vergeleken met dat van 1982, waarbij 
echter dat van 1982 exclusief de 
eenmalige uitkering is en exclusief de 
eenmalige solidariteitsheffing. Het 
lijkt mij, dat dit een vertekend beeld 
geeft. Hoe ziet het beeld eruit inclusief 
de eenmalige uitkering en inclusief de 
solidariteitsheffing? 

Vervolgens geeft het inkomens-
beeld, nog steeds uitgaande van 
basisprojectie 2, dus de gewijzigde 
situatie, de gunstigste situatie ook, 
een hobbel te zien bij de inkomens-
groepen van modaal en twee keer 
modaal. Ook geeft het naar mijn 
mening slechts een optisch gunstig 
effect, waar het de inlevering door de 
hogere inkomens betreft, vanwege de 
voorstelde maatregelen in de loon- en 
inkomstenbelasting. 

Het komt mij voor - ik zou graag 
uitleg krijgen van de gekozen systema-
tiek bij de wijziging van de belasting-
schijven dan wel van de trafiefsverho-
gingen - dat de maatregelen zodanig 
zijn gekozen, dat precies op die 
referentiepunten de in het inkomens-

beleid aangegeven inkomenseffecten 
zichtbaar zijn, maar dat naast de 
referentiepunten die effecten geringer 
zijn, of niet bestaan. Met andere 
woorden: de inkomensgroepen die 
net last hebben van een veranderde 
schijfgrootte staan in het inkomens-
beeld. Groepen, die niet van schijf 
veranderen, ondervinden minder of 
geen koopkrachteffecten. Zie ik dit 
juist? 

Verder wil ik nog de volgende 
opmerkingen maken over dit deel van 
de maatregelen. De verkorting van de 
17%-schijf komt volgens mij neer op 
een gelijk bedrag in centen voor 
iedere inkomensgroep en wel f58. In 
procenten is dit denivellerend. Is dit 
juist? 

Voorts ontgaat mij het argument 
voor de keuze om, als de 67%-schijf 
met 2 procentpunten op 69 uitkomt, 
de 70%-schijf met deze 69%-schijf 
samen te voegen. Ik zou mij kunnen 
voorstellen dat de 70%-schijf samen 
werd gevoegd met de 72%-schijf, 
hetgeen een koopkrachteffect voor de 
inkomensgroepen van zo'n f60 per 
maand tot gevolg heeft. 

Bovendien blijkt uit het totaalbeeld 
niet wat de inkomenseffecten zijn in 
de situatie, waarin het inkomen door 
twee personen in een gezinssituatie 
wordt verdiend. Gaat het modale 
inkomen, dat door twee personen 
wordt verdiend, er verder op achteruit 
dan het modale inkomen, dat waar-
schijnlijk voor eenverdieners is 
berekend? 

Is dit negatieve effect groter 
naarmate de omvang van beider 
inbreng apart in dat modale inkomen 
meer verschilt? Dat brengt mij op het 
punt van de extra belasting op 
dubbele inkomens. Allereerst wil ik 
enige technische vragen stellen. Valt 
er werkelijk op kasbasis in 1983 een 
extra opbrengst te verwachten van 
een extra belasting op dubbele 
inkomens? Wanneer dient de maatre-
gel in te gaan en is dat dan met 
terugwerkende kracht? Hoe staat het 
met de uitvoeringstechnische proble-
men, als man en vrouw een verschil-
lende werkgever hebben, wat meestal 
het geval zal zijn? Hoe hoog zijn de 
uitvoeringskosten, als een zeer groot 
aantal loonbelastingkaarten moet 
worden gewijzigd? 

Het lijkt mij vrijwel uitgesloten, dat 
de zaak in 1983 wat oplevert. Los 
daarvan hebben wij een aantal 
fundamentele bezwaren. De Kamer 
heeft zich nog niet definitief uitgespro-
ken over de nota Op weg die reeds in 
1979 door de toenmalige staatssecre-
taris Nooteboom is gepresenteerd, 
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met het doel, te komen tot individuali-
sering in de belastingsfeer. Principiële 
beslissingen zullen dan ook in het 
kader van de nota Op weg moeten 
worden genomen. Is de Regering 
bereid om nog vóór het zomerreces 
verder te discussiëren met de Kamer 
over deze nota, aan de hand van een 
regeringsstandpunt ter zake? 

Betekent de opmerking in de 
koopkrachtnotit ie, dat het geschetste 
nu aan de orde zijnde voorstel geen 
oplossing biedt voor de problematiek 
die in de nota Op weg ter discussie is 
neergelegd, dat de Regering de 
hoofdli jnen van deze nota onder-
schrijft? Is de Regering niet met mij 
van mening, dat ook het nu gedane 
voorstel principieel vooruit loopt op de 
discussie over de nota Op weg? Is het 
bovendien niet zo, dat de eventuele 
baten die door een koerswijziging in 
het fiscale stelsel zouden kunnen 
optreden, reeds nu worden aange-
wend, terwij l ik altijd heb begrepen 
dat dergelijke baten zouden worden 
aangewend ten gunste van het 
emancipatiebeleid? 

Maatschappelijke ervaringen die 
met het huidige voorstel worden 
opgedaan, zullen bij de verdere 
meningsvorming een rol spelen, stelt 
de Regering. Ik ben zo vri j iets van de 
maatschappelijke uitwerking te 
schetsen, waaruit blijkt dat het 
voorstel anti-emancipatoir uitwerkt. 
De categorie dubbele inkomens 
bestaat immers vooral uit echtparen, 
waarvan beide partners een relatief 
laag inkomen hebben. Het percentage 
buitenshuis werkende vrouwen van 
mannen met een laag inkomen, is 
beduidend groter dan van mannen 
met een hoog inkomen. Enkele jaren 
geleden verdiende slechts 8% van de 
dubbelverdieners samen meer dan 
bruto f 60.000. 

Als de belastingvrije voet voor de 
vrouw wordt opgetrokken tot f 7381 
en die van de man wordt verlaagd 
van ruim f 12.000 tot f 7381, betekent 
dit dat juist die gezinnen, waarin de 
vrouw net iets boven het bedrag van 
f7381 verdient de dupe worden. Men 
speelt ook niet quitte in vergelijking 
met de huidige situatie, omdat men in 
de nieuwe situatie samen uitkomt op 
een belastingvrije som die f500 lager 
ligt dan die van beide opgeteld in de 
huidige situatie. 

Het resultaat van het verschil van 
f500 is dan, dat het voordeliger wordt 
voor de minst verdienende partner, 
meestal de vrouw, om net onder het 
bedrag van f7381 te blijven. Mij 
hebben berichten bereikt dat zelfs op 

het Departement van Financiën veel 
ongeruste telefoontjes komen, als het 
gaat om het afsluiten van arbeidscon-
tracten voor 1983. Gevraagd wordt 
dan, wat men moet doen om niet 
financieel gestraft te worden. 

Wij zien de maatschappelijke 
uitwerking voornamelijk daar liggen, 
waar het voorgestelde systeem de 
arbeidsparticipatie van vrouwen 
aanzienlijk belemmert. De meeste 
werkende gehuwde vrouwen hebben 
baantjes die tussen de f7000 en de 
f 10.000 per jaar opleveren. Men 
speelt niet alleen niet quitte vergeleken 
bij de huidige situatie, waarin een 
kostwinner een hoge belastingvrije 
voet heeft en een niet-kostwinner een 
lage, maar ook niet, omdat de verlaag-
de belastingvrije voet bij de man hem 
meer kost dan de verhoogde voet bij 
de vrouw oplevert. Mannen verdienen 
immers aanzienlijk meer dan vrouwen. 

Dat het nieuwe systeem een prikkel 
voor vrouwen zou zijn om te gaan 
werken, gaat als argument niet op, in 
de eerste plaats niet, omdat er geen 
werk is en in de tweede plaats niet, 
omdat de prikkel slechts geldt ter 
hoogte van de haar toekomende 
hogere belastingvrije som. Vrouwen 
zitten al relatief vaak in onaantrekkelij-
ke laag geschoolde en onderbetaalde 
banen en zullen daar op deze manier 
ook blijven. 

Naast de effecten op de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen, mogen de 
maatschappelijke effecten die te 
maken hebben met de grote verschil-
len tussen ongehuwde en gehuwde 
tweeverdieners niet onvermeld 
blijven. Het wordt voordeliger om niet 
te trouwen of zelfs om te scheiden. 
Hoezeer mijn fractie ook aan individu-
alisering hecht, dit gaat ons te ver. 

Verder vraag ik mij af of dit voorstel 
niet haaks staat op het streven naar 
deelti jdarbeid. Dubbele inkomens zijn 
soms feitelijk enkele inkomens, omdat 
men juist door in deeltijd te werken 
elk de helft van het gezinsinkomen 
inbrengt. Hoe ziet de Regering dat? 

Kortom, mijn fractie is van mening 
dat een dergelijk voorstel, dat toch 
een principiële stap is, niet mag 
zonder een afgeronde discussie over 
de nota 'Op weg' , waarbi j dan ook alle 
aftrekposten aan de orde dienen te 
komen. Er moet dus ook individualise-
ring plaatsvinden waar het de hypo-
theekrente en studiekosten hetreft. 
Bovendien kan individualisering in de 
fiscale sfeer niet zonder individualise-
ring in de sfeer van de sociale zeker-
heid. 

Ook hier bestaat nog steeds een 
groot aantal onrechtvaardigheden dat 

de arbeidsparticipatie van vrouwen 
afremt. Ik memoreer alleen al dat 
vrouwen geen zelfstandig recht op 
een WWV- of RWW-uitkering hebben 
indien zij niet als hoofdkostwinner zijn 
aan te merken. 

Wij hebben dus bezwaren tegen de 
voorgestelde belastingmaatregelen, 
waarbij zowel de gekozen referentie-
punten bij de wijziging in de belasting-
schijven als het vooruitlopen op de 
nota 'Op weg' vragen oproepen. Extra 
belastingheffing op dubbelverdieners 
wordt door ons principieel afgewezen 
in de huidige voorgestelde vorm. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben zo 
vrij naar aanleiding van mijnvoorgaan-
de opmerkingen een uitspraak aan de 
Kamer voor te leggen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat het voorstel wordt 
gedaan om voor gezinnen waarin 
twee inkomens worden verdiend aan 
beide partners een gelijke belasting-
vrije voet toe te kennen; 

overwegende, dat dit een zeer 
ingrijpende wijziging betekent van het 
bestaande belastingstelsel; 

voorts overwegende, dat de voorstel-
len uit de nota 'Op weg' welke via 
structurele maatregelen een verzelf-
standiging van de gehuwde werkende 
vrouw in de belastingheffing beogen, 
nog nader uitgewerkt dienen te 
worden; 

verzoekt de Regering, van haar 
voornemen af te zien om in 1983 
bovengenoemde maatregel in te 
voeren, en nadere stappen in deze zin 
af te laten hangen van de voortgang 
van de nota 'Op weg' , 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6(17 666). 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de Regering nog 
een suggestie ter overdenking wil len 
voorleggen, voorafgegaan door een 
vraag. Is in de voorbereiding van de 
koopkrachtmaatregelen overwogen, 
het stelsel van belastingvrije sommen 
zoals dat nu bestaat geheel of gedeel-
telijk om te bouwen tot een stelsel 
van zogenaamde tax credits? Dat 
betekent dat niet van het belastbaar 
inkomen, maar van de verschuldigde 
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belasting een voor ieder gelijk bedrag 
wordt afgetrokken. 

Zo niet, dan zou ik voorzichtig in 
overweging wil len geven, dat bij 
nadere besluitvorming over de 
koopkrachtverdeling in 1983 of 
volgende jaren mee te nemen als 
mogelijk instrument om de verdeling 
van koopkracht evenwichtiger te doen 
geschieden, zonder daarvan overigens 
enig gevolg te behoeven ondervinden 
voor de totale belastingopbrengst. 

Zo'n ombouw komt er immers op 
neer dat het effect van de belastingvrije 
som, die nu in feite wordt afgerekend 
tegen het marginale tarief van de 
desbetreffende belastingbetaler en 
dus gunstiger is naarmate het inkomen 
hoger is, verandert in een effect dat 
beneden een te kiezen draaipuntinko-
men positief is voor de koopkracht en 
daarboven negatief en negatiever 
naarmate het inkomen hoger is. 

Naar de mening van mijn fractie 
mag de Regering ten aanzien van het 
inkomensbeleid niet berusten in de 
constatering, dat de bestaande 
instrumenten voor het voeren van dit 
beleid in de laatste jaren al bijna tot 
de grenzen zijn opgerekt. Wanneer de 
resulterende koopkrachtverdeling 
onaanvaardbaar wordt geacht, dient 
gezocht te worden naar nieuwe 
instrumenten, waarvan dit er wellicht 
één kan zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ter afsluiting 
van mijn bespreking van de koop-
krachtnotitie van de Regering maak ik 
enige opmerkingen over de gedeelte-
lijke ontdooiing van de aanvankelijk 
voorgestelde bevriezing van de 
minimumlonen en de sociale uitkerin-
gen. Reeds in ons verslag over 
wetsontwerp 17 677 heb ik erop 
gewezen dat de bevriezing zoals 
aanvankelijk voorgesteld samen met 
de andere wetsontwerpen, waarop ik 
nog terugkom, wel samenhang 
vertoont in zijn ingrijpendheid, doch 
een samenhang in beleid mist. Ook is 
door ons gesteld dat een onevenredig 
deel van de zeer forse bezuinigingen 
moet worden opgebracht door 
uitkeringstrekkers. Dat is ons inziens 
slecht te verdedigen als ook vaststaat, 
dat er over de hele linie, dus ook in de 
marktsector, ingeleverd wordt. 

Natuurlijk hebben ook wi j het tot 
stand komen van een centraal 
akkoord op hoofdlijnen toegejuicht. 
Dat neemt niet weg dat wij van 
mening zijn, dat de Regering een 
eigen verantwoordelijkheid houdt 
waar het de parallelliteit in inkomens-
ontwikkeling betreft tussen inkomens 
in de collectieve sector en die in de 

marktsector. Ook nu dring ik er met 
klem op aan, dat de Regering zich die 
eigen verantwoordelijkheid bewust 
blijft. 

Wij denken dan aan een in het 
vooruitzicht te stellen positieve 
sanctie op het welslagen van de 
CAO-onderhandelingen, waarin zowel 
het opschorten van de prijscompensa-
tie als de continuering van de korting 
en de aftopping van de vakantietoeslag 
aan de orde dient te komen, in ruil 
voor arbeidstijdsverdeling. Ik zal die 
positieve sanctie nader toelichten. 

De fractievoorzitter van D'66 heeft 
bij het debat over de regeringsverkla-
ring gesteld, dat onze fractie in het 
door de Regering voorgestelde 
sociaal-economisch beleid onvoldoen-
de perspectief ziet op economisch 
herstel en terugdringing van de 
werkloosheid. Voor dat sociaal-eco-
misch beleid hebben wij toen een 
concreet alternatief genoemd, 
bestaande uit het vier jaar lang 
bevriezen van alle inkomens, in 
combinatie met gedeeltelijke compen-
satie van de koopkrachteffecten via 
een verlaging van de loon- en inkom-
stenbelasting, zodanig dat deze 
verlaging vooral de laagste inkomens 
ten goede komt. 

Wij zijn van mening dat een dergelijk 
plan, dus een algehele inkomensmati-
ging gecombineerd meteen herverde-
ling van arbeid en een beperkte en 
gedifferentieerde verlaging van de 
loon- en inkomstenbelasting, de beste 
kansen biedt op economisch herstel 
en terugdringing van de werkloosheid. 
Dit hele verhaal zal u niet vreemd 
voorkomen. Het CPB heeft dit voorstel 
doorgerekend en daaruit bleek, dat 
zowel een gunstig financieringstekort 
in 1986 het resultaat zou zijn als een 
aanzienlijke terugdringing van de 
werkloosheid. Over inkomenspolitieke 
doelstellingen op de lange termijn 
gesproken; het blijkt toch dat D'66 
zich die althans wèl heeft gesteld. 

Terugkomend op die gedeeltelijke 
ontdooiing, maar dus ook nog 
bevriezing voor 0,8% die naar het 
oordeel van de Regering structureel 
moet zijn, en tevens terugkomend op 
de door ons bepleite en liefst met 
garanties omklede eigen verantwoor-
delijkheid van de Regering waar het 
de parallelliteit in inkomensontwikke-
lingen tussen de inkomens in de 
collectieve sector en die in de markt-
sector betreft, wil ik het volgende 
suggereren. Indien blijkt, dat de 
ca.o."Onderhandelingen niet tot het 
gewenste matigingsresultaat leiden 
- ons vertrouwen daarin is kennelijk 
kleiner dan dat van de Regering - dan 

zou de Regering reeds nu moeten 
overwegen hoe zij tot een ingreep in 
de lonen wil komen 

Slagen de onderhandelingen wèl 
over de gehele linie en strekken zij 
zich ook uit, zoals het min of meer in 
het centraal akkoord overeen is 
gekomen, over meer jaren, dan zou 
de positieve sanctie daarop moeten 
bestaan uit een verlaging van de 
loon- en inkomenstenbelasting. Voor de 
goede orde: wi j bedoelen dus zowel 
het opschorten van de prijscompensa-
tie als de continuering van de korting 
op en de aftopping van de vakantie-
toeslagen. Wat dit laatste betreft, wijs 
ik erop dat dit wel is meegenomen in 
de gunstigste basisprojectie die het 
mooiste koopkrachtbeeld oplevert, 
maar zekerheid daarover hangt af van 
de decentrale onderhandelingen. 

Een vooruitzicht op verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting zal de 
pijn die vooralsnog vooral op de 
uitkeringstrekkers drukt, naar onze 
mening beter te dragen maken. Voor 
hen immers staat geen arbeidstijdver-
korting tegenover datgene wat wordt 
ingeleverd. Hoe oordeelt de Regering 
over deze suggestie? Is zij niet met 
ons van mening dat zij zelf de eerste 
verantwoordelijkheid heeft waar het 
gaat om het voorkomen van het los 
laten van de netto-nettokoppeling? 

Arbeidstijdverkorting moet in vrije 
onderhandelingen tot stand kunnen 
komen en daar heeft de overheid op 
haar eigen terrein een voorbeeldfunc-
tie te vervullen. Met de inkomensont-
wikkeling heeft de overheid naar ons 
gevoel zich wél te bemoeien en 
daarbij willen wi j dat de Regering 
bereid is om negatieve of positieve 
sancties te hanteren 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom 
thans bij de verschillende wetsontwer-
pen. Over wetsontwerp 17 677 heb ik 
al een aantal principiële opmerkingen 
gemaakt. Ik concentreer mij dan ook 
nu op de andere wetjes die overigens 
wel alle een relatie hebben met dat 
wetsontwerp 17 677 in die zin dat ze 
allen te zamen nogal wat consequen-
ties hebben. Ik betreur het ten zeerste 
dat wetsontwerpen die zo veel en zo 
vaak cumulatieve inkomenseffecten 
hebben op verschillende inkomens-
groepen in een vloek en een zucht 
worden behandeld, zodanig dat een 
gewoon kamerlid onmogelijk alle 
consequenties kan overzien. 

Ik betreur het eveneens zeer dat de 
SER niet adequaat heeft kunnen 
adviseren. Mijn fractie hecht eraan 
nog eens onze criteria te formuleren 
waaraan een bezuinigingsbeleid moet 
voldoen. Deze zijn een samenhangen-
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de beleidsvisie, het voorkomen van 
een opeenstapeling van negatief 
uitwerkende maatregelen voor 
bepaalde groepen, de rechtvaardiging 
in zich van de gekozen maatregelen 
en de gelijkberechtiging van mannen 
en vrouwen. 

Wat die samenhangende beleidsvi-
sie betreft, wil ik verwijzen naar onze 
eigen sociaal-economische visie, 
waarmee dezelfde effecten kunnen 
worden bereikt als die welke de 
Regering nu voor ogen staan en die 
bovendien gemakkelijk te verkopen is 
aan mensen door het perspectief dat 
geboden wordt bij de door hen 
gebrachte inkomensoffers. 

Wat de opeenstapeling van maatre-
gelen met negatieve effecten betreft, 
zijn wij van mening dat met name 
arbeidsongeschikten en gehandicap-
ten de dupe worden, aangezien zij 
niet alleen van de sociale zekerheids-
maatregelen en de algehele bevriezing 
financiële lasten ondervinden, maar 
ook van bij voorbeeld de afschaffing 
van de vrijstelling van de motorrijtui-
genbelasting, van de eigen bijdrage in 
de AWBZ en straks wellicht voor 
medicijnen, de afschaffing van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek, enz. 

Ik verwijs voor de effecten van 
maatregelen die cumuleren voor de 
gehandicapte mens naar het overzicht 
van de Stichting Nederlandse Gehan-
dicapten Raad. De gehandicapten zelf 
hebben zich daar uitgesproken. Dat 
overzicht liegt er niet om! 

Mijn opmerking in ons verslag 
vroeg ook niet voor niets naar de rol 
van de coördinerend bewindspersoon 
voor het gehandicaptenbeleid. Het 
ontnuchterend antwoord was, dat 
deze bewindspersoon niets van doen 
heeft met die inkomenspositie van 
gehandicapten. Het is heel goed om 
dat te weten, zodat wij daar nog eens 
op terug kunnen komen. 

Als deze bewindspersoon zich wel 
mag bezighouden met de maatschap-
pelijke positie van gehandicapten, 
maar niet met de financiële, is dat wel 
erg mager. Dan heeft de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
die het samenhangend inkomensbe-
leid kennelijk bewaakt, een extra 
zware taak. 

Ook de categorie zogenaamde 
één-oudergezinnen wordt cumulatief 
getroffen. Op die groep kom ik zeker 
nog terug bij de behandeling van het 
verslag van het mondeling overleg 
over de bijstandsnormering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten aanzien 
van beide categorieën heb ik mij in 
het verslag al afgevraagd of er zoiets 

als een kosten-batenanalyse is 
gemaakt voor de wat langere termijn. 
Ik herhaal die vraag. Is het niet zinvol 
om nu te investeren in de ontplooiing 
van met name de genoemde groepen, 
zodanig dat betrokkenen op den duur 
niet meer afhankelijk behoeven te zijn 
van uitkeringen? Afgezien van het 
psychologisch argument, dat deze 
groepen op dood spoor dreigen te 
worden gerangeerd, zou goedkoop nu 
wel eens duurkoop in de toekomst 
kunnen blijken te zijn. 

Het derde criterium is voor mijn 
fractie dat bezuinigingen een recht-
vaardiging in zich moeten hebben en 
niet puur om het bezuinigen mogen 
geschieden. De afschaffing van de 
WAM-toeslagen heeft bij voorbeeld 
die eigen rechtvaardigingsgrond niet. 
Over het geheel genomen hebben 
bezuinigingsmaatregelen op het 
terrein waarop een Regering haar 
invloed kan doen gelden geen 
intrinsieke rechtvaardigingsgrond als 
het doel niet duidelijk is en er een 
onrechtvaardige behandeling van 
groepen door ontstaat. 

Ik kom dan eerst tot de bespreking 
van het kinderbijslagvoorstel, wets-
ontwerp 17 467. De bedragen voor 
eerste en tweede kinderen worden 
niet bevroren. Die voor de verdere 
kinderen in een gezin wel. Dat 
betekent volgens mij dat wordt 
gewerkt in de richting van afschaffing 
van het meewegen van de gezinsgroot-
te in de kinderbijslagbedragen. Wij 
stemmen daar uiteraard mee in. Dat 
tegemoet wordt gekomen aan de 
financiële problemen van ouders met 
jonge kinderen, die veelal in een 
relatief lage salariscategorie zitten, 
aangezien het vaak lage aanvangssa-
larissen betreft, is mooi. 

Wij hebben reeds voor een dergelijke 
tegemoetkoming gepleit bij de 
behandeling van het wetsontwerp 
betreffende de leeftijdsafhankelijkheid 
van de kinderbijslag. Bij de toen door 
ons bepleite overgangsregeling om 
over zes jaar de leeftijdsafhankelijkheid 
geheel te hebben gerealiseerd, trad 
geen enkele inkomensmutatie op. De 
Minister en de Kamer wilden hiermee 
echter niet instemmen. 

Ik blijf dat nog steeds vreemd 
vinden, zeker nu in het thans aan de 
orde zijnde voorstel wel rekening 
wordt gehouden met ouders van 
jonge kinderen. Hoe structureel zijn 
eigenlijk de effecten van deze nu 
voorgestelde kinderbijslagregelingen? 
Wat gebeurt er per 1 juli 1983? 
Misschien staat het in de stukken, 
maar dan heb ik het over het hoofd 
gezien. Met de dekking van de 
voorgestelde maatregel in de belas-

tingsfeer, kunnen wij niet zonder meer 
akkoord gaan zoals ik al aangaf. 

Thans kom ik te spreken over 
wetsontwerp 17 675, betreffende de 
nadere regeling van de samenloop 
van uitkering met inkomsten uit 
arbeid. Het antwoord in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag op 
onze in het verslag gestelde vraag 
naar de billijkheid van de gekozen 
anti-cumulatiegrens van 90% komt 
mij redelijk voor. De PvdA-fractie 
heeft in haar verslag gevraagd naar 
de regeling van het korten van 
verdiensten bij uitkeringen in andere 
regelingen. In antwoord daarop 
deelde de Regering mede, dat de 
regeling voor ex-politieke ambtsdra-
gers gunstig afsteekt bij andere 
regelingen. 

Zij mogen namelijk aan uitkeringen 
en inkomen uit arbeid 100% van de 
als politieke ambtsdrager ontvangen 
wedde houden. Welke redenering 
schuilt daar achter? Verdient het geen 
aanbeveling om ook voor ex-politieke 
ambtsdragers een regeling te treffen 
die overeenkomt met die voor 
gewone mensen die èn een uitkering 
én een inkomen uit arbeid genieten? 

De beperking in de samenloop van 
de WAO-uitkering met een WSW-loon 
zal ongeveer 20.000 WSW-werknemers 
treffen, zo staat te lezen in de notitie 
van de Stichting Nederlandse Gehan-
dicaptenraad. De Regering zegt dit 
overigens zelf ook. Heeft zij enig 
inzicht in het aantal WSW-werknemers 
dat er het in dezelfde notitie genoemde 
bedrag van f600 per maand op 
achteruit gaat? 

Het komt ons voor dat met name 
voor die groep de afbouwperiode veel 
te kort is, zeker als er een aantal 
andere maatregelen bij komen, zoals 
verlaging van de tegemoetkoming in 
de vervoersvoorziening, de verschil-
lende eigen bijdragen enz. Ook zien 
wij bij dit wetsontwerp dat deeltijdwerk 
in de WSW niet bepaald wordt 
bevorderd. 

In het verslag vroeg ik naar een 
voorbeeld van een AAW-uitkeringsge-
rechtigde en een WAO-uitkeringsge-
rechtigde die geen kostwinnaar is en 
op wie het wetsontwerp van toepas-
sing zou kunnen zijn. Als antwoord 
kreeg iktoen in de nota naaraanleiding 
van het eindverslag voorbeelden van 
ongehuwde werknemers van 30 jaar. 

Ik bedoelde echter voorbeelden van 
gehuwde AAW'ers en WAO'ers, 
waarop straks wellicht de minimum-
dagloonbepalingen van toepassing 
worden, zoals bij voorbeeld een 
gehuwde vrouw die reeds nu geen 
minimumdagloonbepaling ondervindt 
als zij in deeltijd werkt in bij voorbeeld 
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het kader van de WSW. Wellicht 
ondervindt zij dit straks ook niet meer 
als zij in volle t i jd werkt. Zo'n vrouw 
zou namelijk wel eens extra gedupeerd 
kunnen worden als voor haar ook nog 
de thans voorliggende anti-cumulatie-
bepaling AAW met inkomsten uit 
arbeid gaat gelden. 

Ik hoop dat ik nu duidelijker ben 
geweest en dat de Regering mij 
alsnog kan informeren over een 
dergelijke situatie. Ook in dit verband 
betreuren wi j het dat met de adviezen 
van de Sociale-Verzekeringsraad over 
de uitvoeringstechnische kant geen 
rekening kan worden gehouden. Wat 
betekent dan eigenlijk de opmerking 
van de Regering dat kanttekeningen 
van deze raad zorgvuldig zullen 
worden bestudeerd? 

Ik ben benieuwd naar de antwoorden 
op de vragen die ik naar aanleiding 
van dit wetsontwerp heb gesteld, 
maar ik ga er alsnog van uit, dat mijn 
fractie met dit wetsontwerp kan 
instemmen, omdat het ertoe strekt, 
dat WSW-werknemers zoveel mogelijk 
gelijk worden gesteld met werknemers 
in het bedrijfs- en beroepsleven. Bij 
samenloop van loon- en arbeidsonge-
schiktheidsuitkering worden zodoende 
WSW-werknemers en overige werkne-
mers gelijkgesteld. 

Wel blijft het ons streven, voor 
arbeidsongeschikten meer mogelijkhe-
den te creëren om te participeren op 
de 'normale' arbeidsmarkt. Als de 
Regering met een beroep op de 
moeilijke financiële positie van het 
Rijk en sociale fondsen verdedigt dat 
het inkomensniveau van een bepaalde 
groep, in dit geval de gehandicapten, 
omlaag moet - en dat gaat fors - dan 
zal zij daarnaast moeten laten blijken 
dat het haar ernst is met pogingen die 
ertoe moeten leiden dat de maatschap-
pelijke positie van die groep wordt 
versterkt. 

Is de Regering bereid om in het 
overleg met de sociale partners aan 
de hand van een werkgelegenheidsno-
titie van haar hand ook de problema-
tiek van het inschakelen van gehandi-
capten in de marktsector ter tafel te 
brengen? 

Dan wetsontwerp 17 674, over de 
beëindiging van de vereveningstoesla-
gen. Onze bezwaren daartegen komen 
erop neer, dat wij er een aantasting 
van verworven rechten in zien. Verder 
bevat het wetsvoorstel geen rechtvaar-
diging in zichzelf; het is slechts op 
bezuinigingen gericht. Ten slotte geldt 
dat ook hierbij een opeenstapeling 
van negatieve effecten voor een 
bepaalde groep zichtbaar wordt, in dit 

geval weer de gehandicapten en de 
arbeidsongeschikten. 

De groep uitkeringsgerechtigden 
die voor de vereveningstoeslag in 
aanmerking komen, neemt geleidelijk 
af, terwijl bovendien de betekenis van 
de toeslag gelet op het gelijk blijven 
van de bedragen steeds afneemt. Wij 
hadden reeds bezwaren tegen het 
aanbrengen van een maximum in de 
toeslagen, maar nu zeker tegen de 
totale afschaffing. 

De Regering stelt dat de verevenings-
toeslag kan worden beschouwd als 

een achteraf blijkende overgangsrege-
ling, gericht op het wegnemen van 
relatieve voordelen. Zij heeft daarom 
geen behoefte aan een echte over-
gangsregeling. Wij vinden dat een 
ondeugdelijk argument, omdat de 
vereveningstoeslag aan de betrokke-
nen nooit als een overgangstoeslag is 
gepresenteerd. In dit geval hechten 
wi j aan verworven rechten van een 
speciale categorie en zien wij geen 
reden, vóór het wetsontwerp te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Voorts 
wetsontwerp 17 676, over de vaststel-
ling en de verdeling van de premies 
voor de werkloosheidsverzekering. 
Het wetsontwerp heeft in die zin een 
technisch karakter dat de per 31 
december 1982 aflopende wet van 
juni 1981 wordt verlengd tot een 
definitieve financieringsregeling in 
het kader van een geïntegreerd stelsel 
van werkloosheidsregelingen zijn 
beslag heeft gekregen. De lasten van 
het Rijk uit hoofde van de RWW en de 
WWV zijn inderdaad aanzienlijk, maar 
de verantwoordeli jkheid van de 
Regering voor de werkloosheid is dat 
eveneens. 

Het afschaffen van de RWW 
voor schoolverlaters, waar wij voorals-
nog sceptisch tegenover staan, zal 
betekenen dat het aandeel van het 
Rijk in de financiering van dewerkloos-
heidslasten met ca. 2% terugloopt. 

Het is goed dat in het kader van de 
algehele herziening van het stelsel 
advies wordt gevraagd aan zowel de 
SER als de ER. Met name de premie-
druk voor vrouwen baart ons zorgen, 
omdat het ons voorkomt dat er voor 
hen minder rechten tegenover staan, 
zeker als de minimumdagloonbepalin-
gen een aanpassing aan het kostwin-
nerscriterium gaan bevatten. Over 
minimumdagloonbepalingen kom ik 
aanstonds te spreken. 

In het kader van dit wetsontwerp 
rijst de vraag, hoe de premieverdeling 
voor de WAO zal worden, eveneens 
een zaak die werknemers aangaat. 
Hoe zal die verdeling worden als de 
SER een verdeeldadvies zal uitbrengen? 

Als de Regering haar eigen voorstel 
volgt, dalen de premielasten voor 
werkgevers. Waarom moet dan in het 
kader van dit wetsontwerp de werk-
loosheidspremie uitsluitend door 
werknemers worden opgebracht? Is 
die nieuwe WAO-premieverdeling 
verwerkt in het inkomensbeeld dat in 
de koopkrachtnotitie naar voren 
komt? 

Ik zou overigens best wil len dat hier 
een stoel stond, mijnheer de Voorzitter. 

- Het is moeilijk om zo lang te staan. 

De Voorzitter: Als het voor u echt 
moeilijk is, dan hebt u alle vrijheid om 
een stoel te vragen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik zal het 
in gedachten houden. Ik hoop het nu 
nog even vol te houden. 

Thans wetsontwerp 17 647, de 
afschaffing van het minimumdagloon 
in de WAÓ en de herziening van de 
minimumdagloonbepalingen in de 
WW en de WWV. Wij zijn daar om een 
aantal redenen allerminst gelukkig 
mee. In de eerste plaats omdat de 
discussie over de herziening van het 
stelsel van de sociale zekerheid nog 
niet is afgerond en in de tweede 
plaats omdat in dit wetsontwerp geen 
recht wordt gedaan aan de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
in de wetgeving op het gebied van de 
sociale zekerheid, waartoe niet alleen 
de Derde EEG-richtlijn ons dwingt, 
maar waartoe ook een goed Neder-
lands emancipatiebeleid zou moeten 
leiden. 

Ten slotte blijkt ook hier weer 
cumulat ievan negatieve inkomensef-
fecten voor arbeidsongeschikten. Bij 
de discussie over de stelselherziening 
hebben wi j geen keuze wil len maken 
tussen de twee alternatieven die 
voorlagen. Wij geven namelijk de 
voorkeur aan ons eigen voorstel. Wij 
pleiten voor één inkomensdervingsre-
geling - ik wi l dit nog een keer 
uitleggen - waarin het uitkeringsrecht 
wordt gesplitst in enerzijds het recht 
op een basisuitkering van onbeperkte 
duur en betaald uit de algemene 
middelen voor iedereen die werkloos 
of arbeidsongeschikt is. 

Anderzijds zou er in deze visie een 
boven-minimale uitkering moeten 
bestaan, maar daar hebben wi j het nu 
niet over. De bereidheid, passende 
arbeid te aanvaarden is voor die 
basisuitkering wel een voorwaarde. 
Deze basisuitkering zou voor ieder 
individu gelijk moeten zijn, zonder dat 
het kostwinnersprincipe daarbij een 
rol speelt. Ik heb er geen bezwaar 
tegen als dit als een variant op het 
tweetrajectenstelsel zou worden 
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beschouwd, maar dan wel op basis 
van de individualiseringsgedachte. 

Wij zijn van mening dat er of 
nergens minimum-dagloonbepalingen 
moeten bestaan of voor ieder individu 
gelijke bepalingen. De Regering merkt 
op dat ook de minimum-dagloonbepa-
lingen - althans die voor de WW en 
de WAO - en de financiering van die 
verzekeringen een solidariteitselement 
bevatten. Immers, bij een premiehef-
f ing ontvangen de laagste inkomens 
een verhoudingsgewijze hogere 
uitkering dan de hogere inkomens. 

De minimum-daglonen verzwakken 
de equivalentie in de financiering van 
de WW en de WAO. In dat perspectief 
gezien zouden degenen die aanspraak 
maken op de bescherming van de 
minimum-dagloonregeling relatief te 
weinig premie betalen, terwijl degene 
die deze bescherming niet geniet, in 
feite de juiste premie betaalt. 

Mag ik daaruit opmaken dat 
gehuwde werkende vrouwen voor wie 
de bescherming niet geldt, maar die 
wel dezelfde premie betalen, solidair 
zijn met gehuwde werkende mannen, 
zijnde kostwinners? Geldt die zelfde 
solidariteit ook voor alleenstaanden 
met gehuwde werkende kostwinners? 
Ik vind dit een vreemd soort solidariteit. 

Overigens ben ik van mening dat de 
Regering de stellingname van de 
Emancipatieraad waar het de tijdelijke 
overgangswet betreft voor het recht 
op een toeslag of verhoging beslist 
onjuist interpreteert. Wij kiezen 
vooralsnog voor het standpunt dat 
afschaffing van de minimum-dagloon-
bepalingen in strijd is met de derde 
EG-richtlijn, maar ook daarover is nog 
niet echt een discussie met de Kamer 
gevoerd. 

Nu de minimum-dagloonbepalingen 
verder verslechteren waarbij ook de 
alleenstaanden niet meer boven een 
bepaalde leeftijd worden gespaard, 
heeft dit niet onze instemming. Wij 
vinden dat daar, waar de Regering 
een spanning signaleert tussen 
enerzijds het rekening houden met de 
relatieve behoefte die varieert met de 
omstandigheden waarin ieder 
individu verkiest alleen of samen te 
leven en anderzijds het streven naar 
individualisering van uitkeringsrech-
ten, deze te gemakkelijk oplost door 
toch weer naar de gezinsnorm terug 
te gri jpen. 

Voor ons is uitgangspunt niet de 
gezinssituatie, maar de individuele 
situatie met correcties voorlopig en 
tijdelijk voor die gevallen waarin meer 
personen afhankelijk zijn van één 

inkomen. Wij willen die correcties 
zoeken in de fiscale sfeer door het 
toekennen van een eigen belastingvrije 
voet voor ieder individu met de 
mogelijkheid van voetoverheveling in 
eenverdienerssituaties. Bij de discus-
sie over de nota 'Op weg' komen wij 
hier zeker op terug. 

De Regering gaat overigens voorbij 
aan de motie van mevrouw Beckers-de 
Bruijn betreffende de individualisering 
in de sfeer van de sociale zekerheid 
en de belastingen door een levenshoog 
hek op te werpen waar het de afbake-
ning betreft tussen het werkterrein 
van de Minister van Sociale Zaken en 
de Minister van Financiën. Ook 
vergeet de Regering de motie-Bischoff 
van Heemskerck van maart 1981, 
waarin door de Kamer is ingestemd 
met het uitgangspunt dat bij komende 
bezuinigingsronden de inkomensposi-
tie van vrouwen er relatief niet verder 
op achteruit zou mogen gaan. 

Overigens zegt de Regering in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag dat gestreefd wordt naar indivi-
dualisering bij de loondervingsfunctie. 
Hoe moet ik dat in het geheel van dit 
wetsontwerp plaatsen? De maatrege-
len betekenen een achteruitgang in de 
positie van werknemers, waarvan ook 
de partner betaald werk verricht en 
alleenstaanden ouder dan 35 jaar. 

Bij de behandeling van de ziektewet-
voorstellen heeft de SER erop gewezen 
dat ook in de ziektewet het hanteren 
van een kostwinnersbegrip voor het 
minimum-dagloon in strijd is met de 
richtlijnen van de EG. Toen antwoord-
de de Regering dat te zijner ti jd 
eventueel alle minimum-dagloonbepa-
lingen gezamenlijk dienen te worden 
aangepast. 

Is de Regering niet van mening dat 
nu de andere kant wordt uitgegaan? 
In onze visie op het stelsel van sociale 
zekerheid zou de basisuitkering van 
onbeperkte duur voor werklozen en 
arbeidsongeschikten de minimum-
dagloonbepaling overbodig maken. 
Bij de derde EG-richtlijn gaat het om 
een geleidelijke tenuitvoerlegging van 
het beginsel van gelijkberechtiging op 
het gebied van de sociale zekerheid. 
Wetten of maatregelen die ongelijk-
heidselementen bevatten dienen voor 
eind 1984 te worden aangepast. De 
derde EG-richtlijn is echter nu al van 
kracht en het nu uitbreiden van 
kostwinnersbepalingen past daar echt 
niet in. 

Ten slotte wil ik over dit punt nog 
de vraag stellen of de Regering, als 
het minimum dagloon in de WAO 
komt te vervallen, van plan is in het 
kader van de AAW een regeling te 

treffen, waarbij voor deeltijdwerkers 
de garantie ontstaat voor een uitkering 
op het eventueel evenredig gekort 
sociaal min imum niveau. Ingaande 1 
april 1980 is immers een wijziging 
gebracht in de dagloonregelingen van 
de WAO, waarin is bepaald dat het 
evenredig gekorte min imum dagloon 
niet langer van toepassing is op 
deeltijdwerkers. De Sociale-Verzeke-
rings Raad wi l daar wel weer van af. 
Zal de Regering hem daarin steunen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
het verslag van het mondeling 
overleg over de regeling met betrek-
king tot de nevenverdiensten van 
mensen in de Algemene Bijstandswet. 
In de zomer van dit jaar is door de 
Regering een ontwerp-regeling 
gepubliceerd in de Staatscourant, 
waarvan pas na vragen en herhaalde 
vragen van de kant van D'66 duidelijk 
werd dat daaruit aanzienlijke koop-
krachtgevolgen konden voortvloeien, 
vooral voor één-oudergezinnen in de 
bijstand, omdat die tot nog toe een 
extra vrij lating kenden. Waarop is de 
stelling van de Minister gebaseerd 
(gegeven tijdens het eerste mondeling 
overleg hierover) dat ongeveer even 
veel bijstandsvrouwen erop vooruit 
zouden gaan wanneer hun bijverdien-
ste voortaan als hoofdverdienste zou 
worden aangemerkt, als erop achteruit 
zouden gaan? Nog afgezien van het 
feit dat dit niet klopt als gevolg van de 
jurisprudentie van de Kroon met 
betrekking tot de extra vrij lating, heb 
ik ook heel andere geluiden gehoord 
over de verhouding hoofdverdienste/ 
nevenverdienste. Van één sociale 
dienst heb ik gehoord, dat de verhou-
ding daar 1 op 7 is, één hoofdverdien-
ste tegen zeven nevenverdiensten. 
Waarop is het gegeven 1 op 1 geba-
seerd? Heeft de Staatssecretaris 
daarover nadere gegevens? 

Over het onderwerp bleek twee keer 
een mondeling overleg nodig te zijn 
waarin beide keren door een meerder-
heid van de Kamer werd duidelijk 
gemaakt dat de maatregel, juist 
vanwege de effecten voor bijstands-
moeders, zo niet door kon gaan en 
dat met name iets moest veranderd 
ten aanzien van de eerste bijverdien-
sten, toegespitst op bijstandsmoeders. 
Door de woordvoerster van het CDA 
is in het eerste mondeling overleg 
bepleit 10% van het netto minimum-
loon als bodembedrag voor de eerste 
bijverdienste in één-oudergezinnen 
vrij te laten en daarboven 30%. 

In het tweede mondeling overleg 
werd deze vrij latingsbodem gesteld 
op f 101,64, zijnde 7% van het netto 
minimumloon. Door de Staatssecre-
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Groenman 

taris is nu een bodemvrijlating van 
f72,60 voorgesteld, te betalen uit een 
verlaging van het algemeen vrijlatings-
percentage van 30 tot 25%. Ik 
constateer dat die extra vrij lating, 
althans extra ten opzichte van het 
ontwerp-regeringsvoorstel, gefinan-
cierd wordt uit een geringer algemeen 
vrijlatingspercentage en dat behalve 
één-oudergezinnen zelf ook echtparen 
en alleenstaanden daaraan dus 
meebetalen. 

Naar het oordeel van mijn fractie 
mag het niet zo zijn dat min imum 
inkomens inleveren voor andere 
minima, louter om wille van het 
behoud van een bezuiniging van 7,5 
miljoen op een totaal aan bijstandsuit-
gaven van zo'n 7 miljard, waarvan 
ongeveer 1,5 miljard voor de één-ou-
dergezinnen. De maatregel moest in 
totaliteit 7,5 miljoen opbrengen. Mij is 
gebleken dat daarin dan ook nog 
verwerkt is een saldo voor de geschatte 
positieve en negatieve gedragsreac-
ties, positief omdat mensen meer 
gestimuleerd zouden worden om te 
werken, omdat er minder van de 
verdiensten overblijft, negatief omdat 
de maximim vrijlating lager is. Mij 
ontgaat het hoe dergelijke zachte, 
alleen kwalitatieve en niet onderbouw-
de redeneringen toch voor een 
bedrag, welk dan ook, kunnen worden 
ingeboekt, maar misschien moet je 
daarvoor psycholoog of zo zijn. 

Overigens: zouden al gunstige 
bedragsreacties mogen worden 
verondersteld, dan zouden deze niet 
of nauwelijks kunnen worden gehono-
reerd bij gebrek aan voldoende 
werkgelegenheid. Om welk bedrag 
gaat het overigens precies bij die 
gedragsreacties? Een andere vraag is, 
of bij de bepaling van het bezuinigings-
bedrag rekening is gehouden met het 
extra ui t te keren bedrag aan eenmalige 
uitkeringen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil u 
graag een motie overhandigen waarin 
ik heb geprobeerd met een minimale 
extra uitgave ten opzichte van de 
bezuiniging van 7,5 miljoen de 
regeling nog iets meer aanvaardbaar 
te maken. Het voorstel zou 3 miljoen 
kosten, zodat nog een bezuiniging van 
4,5 miljoen resteert, al moet ik er 
bijzeggen dat deze is gebaseerd op 
precies dezelfde gegevens waar ik 
eerder vraagtekens bij heb gezet. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op de huidige regelingen ten 
aanzien van de vrijlating van bijver-
diensten in de bijstand en op het 
voorstel van de Regering, gedaan in 
de brief van 8 december 1982; 

van mening dat de maatregelen welke 
te dien aanzien nu worden voorgesteld 
zware gevolgen kunnen hebben voor 
de koopkracht van bijstandsontvan-
gers en met name voor die van 
één "oudergezinnen; 

verzoekt de Regering, voor één-
oudergezinnen in de bijstand: 

1. een eerste vrijlating te doen 
gelden van 10% van het netto-mini-
mumloon, zijnde f 145,20; 

2. als maximale vrijlating te laten 
gelden 15% van het netto-minimum-
loon, zijnde f217,75, te bereiken bij 
een netto-verdienste van 50% van het 
netto-minimumloon, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

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

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor de duidelijkheid 
zeg ik over dit voorstel nog dat het ten 
opzichte van het kabinetsvoorstel 
gunstig is wanneer minder dan 
f580,80 wordt bijverdiend - de 
vri j lating is dan f 199,65 - en enigszins 
ongunstig daarboven. 

Mijnheer de Voorzitter! Eigenlijk 
vind ik het te gek om op deze wijze te 
praten over een groep waarvan 
duidelijk is dat zij in overgrote 
meerderheid in een weinig uitzichtvol-
le positie verkeert, zowel qua inkomen 
als qua overige maatschappelijke 
positie. Dat blijkt niet alleen uit 
gegevens van het landelijk comité 
vrouwen in de bijstand, maar ook uit 
rapporten van hulpverleningsorgani-
saties, zoals de FIOM en de Nederland-
se Organisatie van Welzijnswerkers. 

Het blijkt tevens uit onderzoeken 
van onafhankelijke instituten, zoals de 
Rijksuniversiteit Groningen en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Het 
blijkt voorts uit hetgeen de directeuren 
van de 20 sociale diensten uit de kop 
van Noord-Holland ons hebben laten 
weten. De vele onderzoeken met een 
gelijke uitkomst zijn voor ons een 
teken aan de wand. Voor mijn fractie 
zijn zij reden om op z'n allerminst 
kritisch naar de normering in de 
bijstand te kijken. Wij hebben in dat 
kader in het verleden al eens voorge-
steld, dat deel van de eenmalige 

uitkering dat naar één-oudergezinnen 
gaat, om te zetten in een structurele 
verhoging van de bijstandsnorm voor 
één-oudergezinnen. 

Naar ons is gebleken verzoekt het 
College van Advies voor de Algemene 
Bijstandswet om aan hem een 
adviesaanvrage te richten over de 
normeringssystematiek. De Staatsse-
cretaris zegt daarover dat het pas kan, 
wanneer beslissingen zijn genomen 
over de stelselherziening sociale 
zekerheid. Ik wi l precies het omgekeer-
de beweren: verantwoorde beslissin-
gen over een nieuw stelsel kunnen 
pas worden genomen als wi j een 
goed inzicht hebben in alle relevante 
gegevens. 

Ik dring daarom opnieuw aan op 
een spoedige adviesaanvrage aan dit 
college, en wel over de werking van 
het huidige normeringsstelsel, 
zodanig dat wi j over de resultaten van 
het advies in ieder geval kunnen 
beschikken in de besluitvormende 
fase van de stelselherziening sociale 
zekerheid. Kunnen de bewindslieden 
dat toezeggen? 

Dit was mijn bijdrage namens de 
D'66-fractie over de 'zwaar-weerwet-
ten' , die wat ons betreft echt meer 
betekenen dan een storm in een glas 
water! 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.55 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. elf Koninklijke boodschappen, ten 
geleide van de volgende voorstellen 
van (rijks)wet: 

Naturalisatie van Arnouts, Jozef Jan 
en 20 anderen (17680); 

Naturalisatie van Camara, Birahima 
en 22 anderen (17 681); 

Naturalisatie van Ares Mart in, Ana 
Maria en 22 anderen (17682); 

Naturalisatie van Abou Rayan, Ali 
en 25 anderen (17 683); 

Naturalisatie van Adriaansz, 
Jolanda Virginia en 20 anderen 
(17 685); 

Naturalisatie van Alexis, Agatha en 
36 anderen (17689, R 1220); 

Wijziging van artikel 7 van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek (17 698); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Rijkswegenfonds voor het jaar 1981 
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(verzamelontwerp; eerste wijzigings-
voorstel) (17699); 

Opschorting van de overgang van 
rechtswege van gemeenten van rijks-
naar gemeentepolitie en omgekeerd 
(17 700); 

Wijziging van de begroting van 
ontvangsten en uitgaven van het 
Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling 
A, voor het jaar 1981 (verzamelont-
werp; eerste wijzigingsvoorstel) 
(17 701); 

Verhoging van de assurantiebelas-
ting (17 702). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. de volgende brieven: 
een, van de Staatssecretaris van 

Financiën over wetsontwerp 16787 
(16787, nr. 10); 

twee, van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat over de PKB Zeehavens 
(16789, nrs. 3 en 5); 

een, van de Ministers van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, van 
Financiën en van Economische Zaken 
over de koopkrachtontwikkeling voor 
1983(17 666, nr. 4); 

een, van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ten geleide van het rapport 'De 
toekomst van het beroepskeuzewerk' 
(17 600, XV, nr. 14); 

een, van de Staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
over de eigen bijdrage farmaceutische 
hulp ziekenfondsverzekering (17 600, 
XVII, nr. 27). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken ten geleide van een admini-
stratief akkoord; 

een, van de Minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking over Vluchte-
lingenonderzoek; 

een, van de Minister van Justitie ten 
geleide van het advies van de Staats-
commissie herziening Rechterlijke 
Organisatie inzake AROB-rechtspraak 
en het rapport van de subcommissie 
taken en bevoegdheden kantonrech-
ters en rechtbanken. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissie; 

4. de volgende brieven e.a.: 
een, van het gemeentebestuur van 

Haarlem over de onderwijsbezuinigin-
gen; 

een, van het instituut voor natuur-
beschermingseducatie overschoolbio-
logendiensten; 

een, van J.N. Peilswijk over de 
kamerleden; 

een, van de K.v.K. voor de Veenko-
loniën en Oostelijk Groningen over 
het Dollarthafenproject; 

een, van het college van bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam 
over opschorting uitbetaling studietoe-
lagen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Wageningen over de onderwijssta-
king; 

een, van A. Vermeulen over de 
'Freeze'-resolutie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Oostzaan over de A.B.W.; 

een, van de Abva/Kabo afd. Meijl-
doorn over de rechtspositie van 
W.S.W.-ers; 

een, van de vereniging KRL ten 
geleide van het jaaroverzicht 
1981-1982; 

een, van de stichting maatschappe-
lijke dienstverlening Dordrecht over 
bezuinigingen met betrekking tot de 
gezinsverzorging; 

een, van A. N. Köhne over de 
nieuwbouw van de Tweede Kamer; 

een, van het Provinciaal Bestuur 
van Gelderland over het proefgebied 
Nationaal Landschap Veluwe; 

een, van het College van Bestuur 
van de Universiteit van Amsterdam 
over een Kroonlid College van 
Bestuur; 

een, van het gemeentebestuur van 
Beverwijk over bezuinigingen in het 
onderwijs; 

een, van mevrouw Van der Putten-
Zahn over de kosten van levensonder-
houd; 

een, ten geleide van het jaarverslag 
van de Rijksgebouwendienst; 

een, van de stichting Nederlandse 
gehandicaptenraad over de cumulatie-
ve effecten van maatregelen in de 
inkomens- en voorzieningensfeer 
voor de gehandicapte mens; 

een, van de DSW-Leeuwarden over 
bezuinigingen; 

een, van A. Wolffram over nieuwe 
belastingvoorstellen; 

een, van Teharo over aangetekende 
brieven; 

een, van L.O. Rodrigues over 
Suriname; 

een, van het actiekomité 'De 
Vroedvrouwenschool blijft' over de 
school; 

een, van de Nederlandse Vrouwen-
raad over de nieuwe belastingvoorstel-
len; 

een, van de Revalidantenraad 'Het 
Loo Erf' over de AWBZ; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gennep over het structuurschema 
militaire terreinen; 

een, van Bendien/Smits b.v. over 
het verlies van arbeidsplaatsen; 

een, ten geleide van het jaarverslag 
van de N.O.S.; 

een, van het LOCO over K.B. i.p.v. 
R.W.W. voor 16 en 17-jarige kinderen; 

een, van de Volkstuinvereniging 
'Swifterband' over de huurprijs van 
het complex; 

een, van het gemeentebestuur van 
Heemskerk over de opslag van 
radioactief afval; 

een, van J. V. Colijn over de 
verhoging van de maximumsnelheid; 

een, van de Onderwijsraad over de 
1,65%-korting; 

een, van het Veiligheidsinstituut ten 
geleide van een onderzoek in 18.000 
huishoudens; 

een, van de Katholieke Sociale 
Academie te Den Haag over fascisti-
sche incidenten op die school; 

een, van het CNV over de begroting 
van Defensie. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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