
85ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 145 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, Ter Beek, De Beer, 
Beinema, Van den Bergh, J. D. 
Blaauw, P. M. Blauw, De Boer, De 
Boois, Borgman, Braks, Brinkhorst, 
Brokx, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, De Cloe, 
Cornelissen, Cotterell, Couprie, Van 
Dam, Dees, Dekker, Dijkman, Van Dis, 
Dolman, Duinker, Van Eekelen, 
Engwirda, Epema-Brugman, Van Erp, 
Van Es, Evenhuis, Evenhuis-van 
Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, 
Gerritse, Ginjaar-Maas, Groenman, 
Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, 
Van der Hek, Hennekam, Herfkens, 
Hermans, Hermsen, Van lersel, 
Jabaaij, Jacobse, Janmaat-Abee, 
Joekes, De Jonge, Keja, Knol, Kohn-
stamm, Koning, Konings, De Korte, 
Korte-van Hemel, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, De Kwaadste-
niet, Laning-Boersema, Lankhorst, 
Lansink, Leerling, Van der Linden, 
Lubbers, Mateman, Van der Mei, 
Meijer, Mertens, Mik, Moolhuysen-Fa-
se. Moor, Van Muiden, Müller-van 
Ast, Niessen, Van Nieuwenhoven, 
Nijland, Nijpels, Van Noord, Nuis, Van 
Ooijen, Oomen-Ruijten, Patijn, Ploeg, 
Poppe, De Pree, Rienks, Rietkerk, 
Roethof, Van Rossum, Salomons, Van 
der Sanden, Schaapman, Schartman, 
Scherpenhuizen, Scholten, Schutte, 
Schreuders, Smit-Kroes, Van der 
Spek, Spieker, Stoffelen, Tazelaar, 
Terpstra, Tommei, Van den Toorn, 
Toussaint, Tripels, Ter Veer, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, De Visser, Van 
der Vlies, Van Vli jmen, B. de Vries, K. 
G. de Vries, Waalkens, De Waart, 
Wagenaar, Wallage, Waltmans, 
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wilbers, 
Wil lems, Wolters, Wöltgens, Worrell 
en Zijlstra, 

en de heren Van Agt, Minister-Presi-
dent, Minister van Algemene Zaken, 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
Rood, Ministervan Binnenlandse 

Zaken, Deetman, Ministervan Onder-
wi js en Wetenschappen, Van der Stee, 
Ministervan Financiën, Zeevalking, 
Minister van Verkeer en Waterstaat, 
De Graaf, Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, De Boer, 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, Hermes, 
Staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen en Van Zeil, Staatsse-
cretaris van Economische Zaken. 

Aan de orde is de behandeling van: 
de Voorjaarsnota (17351); 
de eerste versie van het Werkgele-

genheidsplan 1982 (17341); 
het wetsontwerp Tijdelijke verhoging 

van de inkomstenbelasting en de 
loonbelasting in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid 1982 (17 440) 

en van: 
de motie-Herfkens c.s. over de 

beleidsvoornemens van de Regering 
inzake monetaire financiering (17 100-
IXB, nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17 100-XV, nr. 18); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17100-XV, nr. 19). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Metst i jgende verbijstering 
heeft mijn fractie deze Voorjaarsnota 
in zich opgenomen. Wij konden 
vermoeden dat de toestand erg was, 
maar zó erg: een verslechtering van 
het begrotingssaldo van 24 miljard op 
jaarbasis - 12 mil jard in een half jaar 
- , dat hadden wi j niet vermoed. 

In het regeerakkoord van eind vorig 
jaar werd afgesproken, het tekort in 
1982 met 1 procentpunt terug te 
brengen zo mogelijk naar 6,5%. Nu 
wordt een tekort van bijna 10% 
geraamd. Verder werd toen afgespro-
ken, de lastendruk te stabiliseren 
- overigens op een peil dat al veel te 
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hoog was - , nu blijkt dat premies en 
belastingen in 1982 en 1983 volgens 
de Regering verder omhoog moeten. 

De Partij van de Arbeid is het vorige 
kabinet uitgelopen bij gebrek aan 
voldoende middelen, naar hun 
mening, voor de rechtstreekse 
schepping van banen door en voor de 
overheid. Niettemin blijkt uit de nota 
dat voor dat doel nog altijd een 
veelvoud is uitgetrokken van het 
bedrag dat aan het scheppen van 
produktieve arbeidsplaatsen wordt 
besteed. Ik kom op dit onderwerp nog 
terug. 

Het tekort, de lastendruk, bevorde-
ring van de werkgelegenheid in alle 
sectoren, dat zijn de belangrijkste 
criteria waaraan ik zal proberen het 
gruwelverhaal van deze nota te 
toetsen. Het spreekt vanzelf, mijnheer 
de Voorzitter, maar ik zeg het wel met 
nadruk, dat posten die daarbij onver-
meld blijven niet noodzakelijk onze 
instemming hebben. 

Hoewel het van de regeringspartijen 
eigenlijk niet meer mag, moet bij onze 
beoordeling van deze nota ook het feit 
een rol spelen dat dezer dagen de 
onderlinge koersen in het Europese 
monetaire stelsel ingrijpend gewijzigd 
zijn. Vroeger zouden wi j met enige 
trots gesproken hebben van een 
ruilvoetverbetering van de gulden. De 
oorzaak ligt echter elders, niet zo zeer 
in de kracht van onze economie als 
wel in de zwakte van de Franse 
economie. Voor de tweede keer 
binnen driekwart jaar moest het 
socialistische regime van Frankrijk de 
hulp inroepen van Europese partners. 
Een duurdere gulden, gunstig voor 
ons invoerprijspeil en dus voor de 
kosten van levensonderhoud, die wij 
nog steeds redelijk goed in de hand 
houden - dat is eens een aardige 
opmerking aan het adres van de 
Regering, maar ook aan het adres van 
het bedrijfsleven - , goed voor de 
blijvende beschikbaarheid van 
buitenlands kapitaal, mogelijk ook 
goed voor het Nederlandse rentepeil. 
Dat rentepeil stijgt echter weer om 
andere redenen; dat zou best iets met 
het tekort te maken kunnen hebben. 
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De heer Joekes (VVD) 

Ten slotte is de duurdere gulden 
een extra probleem voor onze 
producenten. Ik denk daarbij niet 
alleen aan onze exporteurs, maar ook 
aan hen die op de binnenlandse markt 
met buitenlandse exporteurs moeten 
concurreren, want daar geldt immers 
het koersnadeel even sterk als voor 
onze exporteurs. Een reden te meer 
voor ons allemaal, voor werkgevers-
bonden, Regering, politieke partijen, 
om als bokken op de haverkist van de 
totale arbeidskosten te blijven zitten. 
Ik hoor graag het oordeel van de 
Minister daarover. 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, wat 
het tekort betreft: bij de verklaring 
van de dramatische toename van het 
tekort in het afgelopen half jaar wordt 
naar mijn smaak wel erg makkelijk 
met het begrip 'tegenvaller' omge-
sprongen. Ik geef een voorbeeld aan 
de inkomenskant: de VVD heeft al 
maanden geleden gewaarschuwd dat 
de Regering de extra inkomsten uit 
aardgas overschatte, bewust over-
schatte. Wij weten nu wat daarvan is 
gekomen. Óf een rekening op papier 
klopt, is niet interessant. Dat is het 
wel op de lagere school. De kas moet 
kloppen. Per 17 juni j l . was er 12 mld. 
aan tegenvallers. Zijn er inmiddels 
nog meer tegenvallers? Het is niet 
toevallig dat ik dit vraag. Zijn er nu, of 
in het vooruitzicht meer tegenvallers 
en zo ja, in hoeverre werken deze 
door in de komende jaren? Ik wil dit 
graag van de Minister van Financiën 
horen. 

Het is toch ongeri jmd dat een 
kabinet dat uitdrukkelijk ook het 
bedrijfsleven meer ruimte wi l geven, 
bijna het geheel van de nationale 
besparingen nu tot zich trekt. Hierdoor 
is niet alleen voor de particuliere 
investeringen - de machines en de 
fabrieken waar men produktief kan 
werken - nu al op de kapitaalmarkt te 
weinig geld beschikbaar. Er dreigt 
tevens een opwaartse druk op de 
rente, die alle bestaande bedrijven 
verarmt. De heer Van Amelsvoort 
heeft deze gedachte ook geuit. 

De in dit stuk gepresenteerde 
ombuigingen zijn volstrekt onvoldoen-
de om de dringend nodige verminde-
ring van het tekort - de verlangde 
halvering van 10% tot 5% of minder -
snel genoeg tot stand te brengen. 
Voor 1982 is er helaas weinig meer 
aan te doen. 

Tegen deze achtergrond bekijk ik 
het voorstel van professor Schouten. 
Hij spreekt over loonmatiging of zelfs 
bevriezing, gecompenseerd door 
belastingverlaging. Dit is een uitste-
kend idee. Het is helemaal in de lijn 
van wat de VVD al jaren aanbeveelt. 
D'66 is er nu ook achter gekomen! 
Wel zal eerst de sanering van het 
tekort althans moeten zijn ingezet. Het 
behoeft niet voltooid te zijn, maar 
ingezet. Het herstel kan nu eenmaal 
niet zowel uit de lengte als uit de 
breedte komen. 

Ik zou het zeer waarderen, als 
Minister Van der Stee zijn mening in 
wetenschappelijke termen wilde 

geven over het voorstel-Schouten. Ik 
wijs er nogmaals op, dat als voorwaar-
de de bezuinigingen zullen moeten 
zijn voortgezet. Dit kan alleen als er 
een volwaardig kabinet en een 
kabinet van een andere samenstelling 
dan het vorige zit. 

Ik heb nog enkele opmerkingen 
over de voorgestelde ombuigingen. 
Wat de Rijksbegroting betreft, heeft 
het kabinet kennelijk weer lasten 
vooruitgeschoven. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb een wellicht 
overbodige vraag aan de heer Joekes. 
Hij sprak over 'een ander kabinet dan 
het vorige'. Bedoelt hij een kabinet als 
het voor-vorige? 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Een ander kabinet dan het 
vorige, kan het voor-vorige zijn! 

De heer Wöltgens (PvdA): Weet de 
heer Joekes hoe het toen met het 
financieringstekort is gegaan? 

De heer Joekes (VVD): Ja zeker! De 
heer Wöltgens zal ook weten hoe het 
toen met de ombuigingen is gegaan. 
Hij zal ook de reden weten, waarom 
de ombuigingen van 14 mld. toen niet 
of niet volledig zijn neergeslagen in 
het financieringstekort. 

De heer Wöltgens (PvdA): Kan de 
heer Joekes dit nog eens uitleggen? Ik 
weet namelijk niet, hoe het precies in 
elkaar zit. 

De heer Joekes (VVD): De essentie 
was, dat, zoals kabinetten en politieke 
partijen nogal eens plegen te doen 
- wi j gelukkig niet de laatste jaren -
de voorspelde groei te hoog was 
ingezet. Hierdoor konden wel de 
ombuigingen worden verwezenlijkt. 
Maar dat kon niet voldoende neerslaan 
in het tekort. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit is geen sterk 
argument om te veronderstellen dat 
het in een andere samenstelling beter 
zal gaan! 

De heer Joekes (VVD): Wellicht leert 
men hiervan metterti jd. Het is net als 
met winst en werk. Met een kabinet 
als het eer-vorige heb je althans een 
kans; met een kabinet als het vorige 
weet je volstrekt zeker dat het niet 
lukt! 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat 
het financieringstekort onder het 
voor-vorige kabinet - ik veronderstel 
dat de heer Joekes daar weer op 
afstevent - veel sneller is gestegen, 
zeker relatief gezien, dan onder het 
laatste kabinet. 
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De heer Joekes (VVD): Het klinkt 
goed, maar het is niet waar. Het spijt 
mij, mijnheer de Voorzitter, maar wi j 
zullen nu verder door moeten exerce-
ren. Het kabinet-Den Uyl ... 

De heer Wöltgens (PvdA): Daar heb ik 
het niet over! 

De heer Joekes (VVD): Maar ik wel ! 
Daar moet ik mee beginnen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik heb het 
over het kabinet-Van Agt I. 

De heer Joekes (VVD): Ik had het 
zojuist over het kabinet-Van Agt IV! 
Onder het kabinet-Den Uyl liep het 
begrotingstekort op van ongeveer 
1,5% in het eerste jaar tot ongeveer 
4,5% in het laatste jaar. 

Dat is een verdrievoudiging. Onder 
het daaropvolgende kabinet verdub-
belde het zich. Daarmee is natuurlijk 
het bedrag veel hoger geworden. Ik 
zie dat de geachte afgevaardigde zijn 
armen nu zover uit elkaar steekt als 
een Limburger dat maar kan doen. De 
trend is daarmee echter enigszins 
gematigd. Door geachte afgevaardig-
den wordt dat blijkbaar niet helemaal 
begrepen. 

Ik ben graag bereid dat nog eens uit 
te leggen. Bovendien zit de geachte 
afgevaardigde de heer Wöltgens lang 
genoeg in deze Kamer om te weten 
dat ieder jaar van het kabinet-Van Agt 
I de fractie van de VVD heeft gehamerd 
en getamboereerd op hetfinancierings-

tekort. Wij vonden da; te hoog. Nu 
werpt de heer Wöltgens zijn armen in 
wanhoop omhoog. 

De heer Wöltgens (PvdA): Een beetje 
machteloos lijkt mij dat. 

De heer Joekes (VVD): Het is inderdaad 
geen plezierig gevoel. De geachte 
afgevaardigde weet zelf wat de 
gevoelens van kamerleden zijn die 
kabinetten steunen. In mijn t i jd was 
het nog zo dat Kamers kabinetten 
naar huis stuurden, nu sturen partijbe-
sturen kabinetten naar huis. 

De heer Van der Hek (PvdA): Hoe 
voelt u zich nu? 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Joekes zegt dat 
onder het kabinet-Den Uyl het 
financieringstekort zich heeft verdrie-
voudigd en onder het kabinet-Van Agt 
I heeft verdubbeld. Ik vind dit toch een 
merkwaardige redenering. Zij houdt 
namelijk in dat bij aanblijven van het 
kabinet-Van Agt II het financieringste-
kort had mogen oplopen tot 16,5% 
van het nationaal inkomen. Ik neem 
aan dat de heer Joekes dat niet 
bedoelt. 

De heer Joekes (VVD): Nee, dat 
bedoel ik niet. Sterker nog, de geachte 
afgevaardigde de heer Engwirda weet 
dat ik dat niet kan bedoelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Blijkens een 
vergelijking tussen de zogenaamde 
Goede Vrijdag-brief - nomen est 

• omen - en deze nota heeft het kabinet 

weer lasten vooruit geschoven. Op 13 
april was het nog de bedoeling dat er 
dit jaar f900 min. op de rijksbegroting 
zou worden bezuinigd en volgend jaar 
f 1900 min., nu is de taakstelling nog 
geen f800 min. dit jaar en dus 
volgend jaar ruim f2 mld., f2.065 min. 
Weer moet het eind de lasten dragen. 
De bruto ombuiging van het volgend 
jaar is groter. Daarin zit bovendien 
een half mld. gulden uitgavenvergro-
t ing voor de werkgelegenheid. Dat 
staat erbij. Een specificatie ontbreekt. 

Ik wil graag weten of met die 
werkgelegenheid arbeidsplaatsen 
voor welzijnswerkers worden gescha-
pen of dat er meer arbeiders komen 
die iets verkoopbaars maken. Met 
andere woorden wordt het fut of 
VUT? Kan de Minister de diepere 
betekenis van die verschuiving in de 
ti jd toelichten? En kan hij zeggen 
waarom dat in die paar maanden zo is 
gelopen? Is in dit rijtje - dit geldt 
eigenlijk voor de hele nota - de kolom 
'83 een automatisch uitvloeisel van de 
kolom '82? Of zijn in de cijfers voor 
1983 al additionele maatregelen 
verwerkt? 

Het is toch volstrekt duidelijk - het 
zal zeker ook de geachte afgevaardigde 
de heer Engwirda duidelijk zijn - dat 
een ombuiging van rond f8 mld. in 
1983 om iets aan dit tekort te doen, 
volstrekt onvoldoende zal zijn. Is de 
Minister dit met mij eens en, zo ja, 
waar denkt hij dan aan, f 12 mld., f 14 
mld.? Het zou erg interessant zijn dat 
te horen. 

Ik wil nog nader toelichten hoe wi j 
met handhaving van het principe van 
het trendbeleid - dat betreft dus de 
post van f330 min. voor 1982 en f 660 
min. voor 1983 - toch akkoord kunnen 
gaan met een ombuigingspost van 
f330 min. bij de ambtenarensalarissen, 
waarover mijn fractievoorzitter enkele 
weken geleden een interruptiedeat 
met de heer Meijer heeft gevoerd. Ik 
zie dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken nu wakker wordt. Ik wil nog 
eens proberen dit uit te leggen. 

De fractie van de VVD blijft vasthou-
den aan het trendbeleid. Wij achten 
kortingen op zich zelf aanvaardbaar 
wanneer de financiële situatie daartoe 
dwingt. De misverstanden ontstaan 
wanneer men, zoals dit kabinet doet, 
een term als ' loonsomtrend' voor een 
dergelijke operatie gaat gebruiken 
wanneer korting wordt bedoeld. De 
systematiek van het trendbeleid blijft 
ons uitgangspunt. De hele discussie 
bewijst hoe dringend nodig het is dat 
de pakketvergelijking die in gang is, 
wordt afgerond. Hoever is het kabinet 
daarmee gekomen? In ieder geval zijn De heer Wöltgens (PvdA) interrumpeert het kamerlid Joekes 
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Joekes 

deze bedragen voor ons als een 
voorschot te beschouwen. 

Inmiddels is er een tweede misver-
stand gerezen. Wat gebeurt er nu met 
de opbrengst van de 330 - 660 min.? 
Nog maar nauwelijks was de Minister 
van Binnenlandse Zaken aangetreden 
of hij heeft in 'De Haan' van diezelfde 
kleur losjesweg beslag gelegd op een 
zo groot mogelijk deel van de op-
brengst, met name van de 660 min. in 
1983. Minister Rood verenigt zich dus 
kennelijk niet met de opstell ing van 
de Voorjaarsnota. 

Kan de Minister van Financiën daar 
zijn licht over laten schijnen; well icht 
kan de Minister van Binnenlandse 
Zaken dat ook zelf doen. Wij kijken 
anders tegen dit soort korting aan. 
Eerst moet er een reëel en open 
overleg over de korting en de bestem-
ming daarvan worden gevoerd door 
beide partijen. Onzes inziens zal dit in 
juli moeten gebeuren. De resultaten 
wil len w i j onmiddelli jk na het zomer-
reces kunnen beoordelen. Voorshands 
gaan wi j ervan uit dat het een soort 
p.m.-post is die voor circa 330 min. in 
1982 kan worden ingevuld. Wij leggen 
ons echter ook daarop niet vast, 
althans minder dan de Minister van 
Binnenlandse Zaken tot dusverre 
doet. 

Ik plaats nog een paar kanttekenin-
gen bij de overschrijdingen en de 
ombuigingen bij twee andere departe-
meten, omdat deze naar mijn mening 
van een wat wijdere strekking zijn. De 
isolatiesubsidie voor eigenaars-bewo-
ners is wel niet zo'n grote post doch 
voor individuen is deze subsidie wel 
belangrijk. Deze wordt nu afgeschaft. 
Enerzijds was de isolatiesubsidie één 
van de grote stokpaarden van Minister 
Terlouw. 

Onder verantwoordeli jkheid van zijn 
parti jgenoot Nypels is het paard nu 
met één klap afgemaakt! De linkerhand 
weet dus niet wat de linkerhand doet. 
Bovendien wordt deze besparing 
uitsluitend bij de eigen woning 
gezocht terwij l daar juist de brandstof-
besparing in verhouding tot de 
subsidie het grootste is. Minister 
Nypels gooit dus een kabeljauw uit 
om een spiering te vangen. 

Ook in hetgeen is gesteld over 
Verkeer en Waterstaat bevindt zich 
een principieel punt. Dat deze post 
eveneens wordt bekleed door een 
minister afkomstig uit D'66 is geheel 
toevall ig, dat kan ik ook niet helpen. 
De ombuigingen, aldus blz. 29, treffen 
'onvermijdeli jk' investeringen, 
namelijk in wegen en de PTT. Wij zien 
deze onvermijdeli jkheid niet. Op 

hetzelfde begrotingshoofdstuk, blz. 
36, doen zich overschrijdingen voor 
op de uitgaven voor het openbaar 
vervoer die 'voor een deel' door 
hogere middelen worden gedekt. Dit 
betekent met andere woorden dat de 
Regering onze rijkswegen steeds 
meer verwaarloost uit geldgebrek. Het 
profijtbeginsel waarmee de Regering 
ook voor en na koketteert, wordt 
echter op hetzelfde departement naar 
onze mening in onvoldoende mate 
toegepast. Investeringen en werkgele-
genheid worden opgeofferd aan 
consumptie. Wij vinden dit een zo 
ernstig verschijnsel, dat ik het kabinet 
hierbij uitdrukkelijk vraag dit nu al 
zoveel mogelijk te corrigeren. Ik vind 
het vervelend met moties te dreigen 
maar ik heb er wel een klaar liggen 
om zonodig de Minister van Financiën 
te helpen. Ten overvloede merk ik nog 
op dat liberalen voor het profijtbegin-
sel zijn, mits dit op de juiste wijze 
wordt toegepast. 

De heer Van der Hek (PvdA): Ik vind 
het profijtbeginsel in die terminologie 
geen beginsel meer. 

De heer Joekes (VVD): Is de heer Van 
der Hek zo moe dat hij niet naar de 
interruptiemicrofoon kan lopen? 
Vandaar kunnen de mensen die boven 
op de tribune zitten hem ook horen. 
Of hebben vice-voorzitters van 
fracties een speciaal privilege? 

De heer Van der Hek (PvdA): De heer 
Joekes weet misschien zelfs nog dat 
indertijd vanaf de zitplaats werd 
gesproken. 

De heer Joekes (VVD): Ja, de oude 
heer Joekes deed dat nog. 

De heer Van der Hek (PvdA): Welja, 
van vader op zoon? 

Als de heer Joekes echter het 
profijtbeginsel zo uitlegt, is het 
ternauwernood nog een beginsel te 
noemen. Het is dan gewoon een norm 
waarop men de overheidsuitgaven in 
algemene zin beziet. Wat is het 
beginsel hier dan nog? 

De heer Joekes (VVD): Voor mij 
liggen de begrippen 'beginsel' en 
'norm' niet zo erg ver uit elkaar. Ik ben 
bereid hierover te fi losoferen maar 
aangezien er deze week nog enkele 
andere onderwerpen te bespreken 
zijn, kan dit misschien voor een 
andere openbare gelegenheid worden 
behouden. 

Ik begrijp namelijk niet volledig wat 
de heer Van der Hek bedoelt met 
beginsel dat tot norm wordt verheven. 
Ik wil best een beginsel tot norm 
verheffen. 

Het heeft mi jn fractie getroffen dat 
in het lijstje over de financiering van 
de Volksgezondheid op blz. 13 een 
post ontbreekt waarop wij al langer 
aandringen, namelijk eigen bijdrage 
recepten. Dit is een omstreden punt, 
ook in onze kring, maar het is een in 
brede kring aanvaarde toepassing van 
het profi jtbeginsel, de prof i j tnorm, 
mits het met waarborgen wordt 
omgeven. Het mag dus niet gelden 
voor de chronisch zieken en voor de 
mensen boven een bepaalde leeftijd. 

Ik breng dit punt naar voren omdat 
in het aangrenzende gebied van de 
gezinsverzorging zowel het probleem 
van de verzorging als dat van de 
werkgelegenheid met een deel van de 
opbrengst van een overigens zeer 
bescheiden receptvergoeding zou 
kunnen worden opgelost. Technisch 
is dit niet zo simpel, maar het is wel 
uitvoerbaar. 

Ik veroorloof mij hier in verband 
met de sociale sector in ruime zin een 
meer algemene opmerking. Een 
opvallend groot deel van wat in deze 
nota wordt voorgesteld is oorspronke-
lijk als idee, als aanpak, als benadering 
in de afgelopen jaren van de fractie 
van de VVD afkomstig. Als de molens 
van dit kabinet even geweldig als 
langzaam maalden zou er nog meer 
uit zijn gekomen. 

Ik kom nu bij drie belastingmaatre-
gelen. Naar aanleiding van de hypo-
cr ieteterm solidariteitsheffing heb ik 
al in een eerder debat opgemerkt dat 
iedere belasting een solidariteitshef-
fing is en dat men zich die term nu 
dus niet moet opspelden als een soort 
zelfgebreide ridderorde. Het motief 
voor de invoering van deze heffing 
wisselt dan ook van maand tot 
maand. Eerst was het een voorschotje 
op een embryonaal investeringsloon, 
toen was het de financiering van een 
deel van het nu voorliggende over-
heidswerkgelegenheidsplan, dan 
wordt het weer genoemd als een 
middel tot verkleining van het f inan-
cieringstekort. Kortom, de hele 
motivering deugt ook niet, evenmin 
als de maatregel zelf. Wi j doen, zoals 
mijn politieke vriend Koning uitvoeri-
ger en grondiger zal motiveren, aan 
deze verlakkerij niet mee. 

Mi jn tweede fiscale punt is de 
fraudebestri jding. De opbrengst 
daarvan moet dit jaar 125 miljoen zijn. 
Gaat die fraudebestrijding dit jaar 
inderdaad maar 125 miljoen extra 
opleveren? Hebben wij als Kamer 
daarvoor al die tientallen uren in de 
afgelopen jaren mede voorbereidend 
werk gedaan? Zit in dat bedrag zowel 
sociale als fiscale fraude, of is het 
alleen fiscaal of alleen sociaal? 
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Verwacht de Minister - deze vraag 
vind ik belangrijker - dat hieruit in de 
komende jaren aanzienlijk grotere 
bedragen voor de schatkist zullen 
komen? Of zal misschien - dat zouden 
wi j natuurlijk verkiezen - de belasting-
druk in de loop van de jaren '80 weer 
zo kunnen dalen dat de verleiding om 
te frauderen weer minder wordt? 

Mijn derde fiscale punt raakt het 
hart van het sociaal economisch 
beleid. Ik vraag de aandacht van de 
Kamer voor twee indrukwekkende 
volzinnen uit de nota, op blz. 17 en 18, 
Fiscale lastenverlichting voor bedrij-
ven: In 1982 zal in de fiscale sfeer een 
lastenverlichting van 500 min. worden 
getroffen. In 1983 nog eens 500 min. 
Ha! zeg ik dan, maar dan lees ik door: 
Het kaseffect van deze maatregel, 
voor 1982, zal eerst in 1983 optreden. 
De Minister staat dus op het punt te 
verdrinken. Wij helpen hem nu, want 
de reddingsboei die wi j hem toegooien 
krijgt hij het volgend jaar en dan is hij 
nog dubbel zo dik ook. De regel is 
bekend: Morgen jam, gisteren jam, 
vandaag nooit jam. 

Over de invull ing van die 500 plus 
500 min. bestaat nu, naar ik heb 
begrepen, een hevige controverse 
tussen de Minister van Financiën en 
de Minister van Economische Zaken: 
voorraadaftrek, wat de werkgevers 
ook verkiezen, of een zogenaamde 
vermogensaftrek? 

Minister Van der Stee: Of beide! 

De heer Joekes (VVD): Dan verdubbelt 
ook het bedrag, neem ik aan. 

Minister Van der Stee: Neen! 

De heer Joekes (VVD): Jammer! 
Mijnheer de Voorzitter! Dergelijke 
maatregelen vereisen naar mijn 
mening voor een deel wetgeving. Ik 
zie de Minister instemmend knikken, 
dus het is zo. Het bedrijfsleven heeft 
echter nu een verlichting nodig. Het 
verzuipt nu, niet het volgend jaar! Het 
heeft niet een verlichting op papier 
nodig, maar in de kas. Dat kan ook 
zonder wetswijziging. Ik draag een 
paar ideeën aan. 

De Minister kan de voorlopige 
aanslagen uit hoofde van de vennoot-
schapsbelasting tot het vroegere 
percentage verlagen. De Minister kan 
de versnelde invordering van de 
inkomstenbelasting - wij moeten ook 
steeds aan de kleinere bedrijven 
blijven denken - weer tot het normale 
tempo reduceren. Het tekort wordt er 
zeker door vergroot, maar eenmalig 
en tijdelijk. Dat is echter een Keynesi-
aanse operatie die ;k, liberaal als 

Keynes, zelfs nu op mijn geweten durf 
te nemen. Wij verwachten de steun 
van de Minister op dit punt. Zo niet, 
dan zullen wij elders in de Kamer om 
deze steun vragen. In welke vorm de 
permanente verlichting moet worden 
bewerkstelligd kunnen wij later 
uitzoeken. 

De meest klemmende politieke 
vraag van dit moment is hoe de 
overheid, samen met alle andere 
delen van de samenleving de werk-
loosheid te lijf moet gaan. Daarover 
ging de discussie die tot de vorming 
en de val van het vorige kabinet 
leidde, alsmede tot de formatie van 
het huidige. 

Er moeten voor alles twee dingen 
gebeuren. Er moet meer ruimte 
komen voor de particuliere sector. Bij 
een inkrimpende economie betekent 
dat vooral: verdere bezuinigingen op 
de collectieve uitgaven van Rijk en 
sociale fondsen. Dat is niets nieuws, 
maar het moet wel gezegd worden. 
De nu voorgestelde bezuinigingen zijn 
onvoldoende. Het pijlsnel stijgende 
tekort wijst daarop. Verder moet er 
voor het particuliere bedrijfsleven 
meer financiële armslag komen, ook 
meer dan de tweemaal vi j fhonderd 
mil joen. Daardoor kunnen de blijvende 
werkgelegenheid en de blijvende 
welvaartsgroei worden geschapen 
waaruit de hele rest van de samenle-
ving en alle andere soorten werkgele-
genheid moeten worden betaald. 
Banen scheppen in de quartaire 
sector, rechtstreeks door de overheid, 
is in wezen geen kunst. Daar kunnen 
altijd vele nuttige welzijnsfuncties 
worden vervuld. Er zijn overal op 
departementen ambtelijke vacatures 
die nog met zin kunnen worden 
vervuld. Voor ons ligt het accent 
echter op de bedrijven, omdat daar de 
economisch produktieve arbeid wordt 
geleverd waaruit alles dat in dit land 
op materieel gebied gebeurt moet 
worden betaald. De welvaart drijft op 
commercieel produktieve arbeid. 
Zonder bankwerkers geen welzijnswer-
kers! 

In de uitlatingen van het huidige 
kabinet bespeuren wij een duidelijke 
accentverlegging in de richting van 
een bevorderen van de produktieve 
arbeid. Ik weet het niet, maar ik denk 
dat het bezoekje dat mijn fractievoor-
zitter met zijn dure chauffeur tijdens 
de laatste formatie aan het Catshuis 
heeft gebracht - Gijs met mijnheer 
Ed - daaraan niet vreemd is geweest. 
Ik weet niet of men het merk van de 
auto kent. Het was een Tr iumph. 

Ik wil enkele suggesties doen van 
meer formele aard, die mij steeds 

belangrijker lijken. De begrotingsnorm 
is verdwenen. Het stelsel van kaspla-
fonds blijkt al jaren gewoon niet te 
werken. Ik heb daar al eerder op 
gewezen. Op zijn best komt er een 
verschuiving naar de toekomst uit 
voort, waar dan bovendien nog 
dikwijls particuliere crediteuren van 
de overheid onder lijden. De verplich-
tingenstops zijn niet meer dan een 
lapmiddel. Wat het plafond op 
kasbasis doet, doet de verplichtingen-
stop op transactiebasis. Juist in een 
tijd waarin het zo nodig is de investe-
ringen, OOK in de overheidssfeer, te 
handhaven en te sauveren is het oude 
verschil tussen gewone dienst en 
buitengewone dienst verdwenen. 

De Kamer is daar mede verantwoor-
delijk voor, want zij heeft de nieuwe 
Comptabiliteitswet goedgekeurd. Zo 
nodig kan die best worden gewijzigd. 
Wij denken dat dit nodig is. Niet voor 
niets waren de twee regeringspartijen 
die thans zijn overgebleven in deze 
aftelrace, er zo benauwd voor om 
alsmaar met nieuwe tegenvallers te 
worden geconfronteerd, want ook in 
de lacunes van de systemen zit een 
grote mogelijkheid voor het ontstaan 
van tegenvallers. Ook over de verbe-
tering van de begrotingstechnieken 
overweeg ik, een motie in te dienen. 

Deze Voorjaarsnota heeft ons 109 
dagen te laat bereikt, al is men binnen 
de termijn van de Comptabiliteitswet 
gebleven. Door die vertraging is niet 
een half, maar een heel jaar verloren 
gegaan. Er is niets genezen, het tekort 
is met 12 mld opgelopen. Wij verheu-
gen ons daar niet over, maar het is 
wel zo. Het loopt dag en nacht op, 
met bijna f2000, per seconde! Dat dit 
midzomernachtsdroom-kabi netje 
weinig klaar kan maken, is op zichzelf 
geen wonder. De nu voorgestelde 
maatregelen zijn onvoldoende en 
komen bovendien zo laat dat de 
Kamers er in de laatste weken door in 
de grootst mogelijke problemen zijn 
gebracht. 

Als er in de komende jaren - in 
welke partijconstellatie dan ook -
geen diep ingrijpende en maatschap-
pelijk aanvaardbare maatregelen 
worden genomen om de uitgaven in 
de collectieve sector te beperken, het 
tekort terug te brengen en de collec-
tieve lasten omlaag te brengen, 
waardoor de individuele koopkracht 
wordt vergroot en het bedrijfsleven 
meer lucht krijgt om op eigen kracht 
verder te gaan en werkgelegenheid te 
scheppen, dan spreekt de wereld over 
enkele jaren niet over de Hollandse 
ziekte - het potverteren van het gas -
of de Hollanditis - die gaat ook wel 
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voorbij - maar over de lage landen 
onder de zee. 

De heer Wöltgens (PvdA): U hebt het 
concreetst gesproken over voorstellen 
die het financieringstekort verder 
verhogen, zoals een fiscale lastenver-
lichting op dit moment voor het 
bedrijfsleven en het afwijzen van de 
solidariteitsheffing. Alles bij elkaar 
levert dat een financieringstekort op 
dat 1 mld. hoger is. 

De heer Joekes (VVD): Dat staat in de 
nota. 

De heer Wöltgens (PvdA): Al vóór het 
verschijnen van de Voorjaars-
nota heeft de VVD bekend gemaakt 
dat zij daarvoor een alternatief zou 
maken. Wij hebben daar al herhaalde-
lijk om gevraagd. Evenals het kabinet, 
heeft de VVD 109 dagen de tijd gehad 
om zich op dit alternatief te beraden. 
Het had de heer Joekes, die zo 
bezorgd is over de overheidsfinanciën, 
gesierd als hij nu dit alternatief 
ingevuld en wel naar voren had 
gebracht. 

De heer Joekes (VVD): De VVD heeft 
niet net als het kabinet 109 dagen 
gehad. Hier zien wi j duidelijk het 
verschil tussen een vader en een 
moeder. Een moeder heeft een aantal 
maanden meer de ti jd om kennis te 
maken met een kind dan de vader. Ik 
kan geen alternatief maken op een 
plan - dat kan overigens niemand in 
dit Huis - als dat plan er niet is. De 
heer Wöltgens kan nu wel meewarig 
zijn hoofd schudden, maar ook hij zal 
dit niet kunnen. Ik heb daarom ook 
niet voor niets gesignaleerd dat een 
zeer belangrijk deel van de aanpakken 
en de ideeën die in deze nota staan, 
oorspronkelijk uit de koker van de 
VVD kwamen, niet altijd exact in 
dezelfde vorm, maar het komt er wel 
op neer. Men kan die dingen naast 
elkaar leggen om te constateren hoe 
hard wij daar in het verleden al aan 
hebben gewerkt. 

De heer Engwirda (D'66): Mèt de heer 
Wöltgens constateer ik, dat de VVD de 
toezegging, om bij de behandeling 
van de voorjaarsnota met alternatieven 
te komen, niet is nagekomen. 

De heer Joekes (VVD): Ik constateer 
dat de fractie van de heer Engwirda 
niet alleen kabinetten heeft gesteund 
- het vorige en het huidige - die er 
samen oorzaak van zijn geweest dat 
de saneringsmaatregelen, uitmondend 
in deze voorjaarsnota, 109 dagen te 
laat zijn gekomen, daardoor de 
oppositie heeft verhinderd om er iets 

Interruptie van de heer Engwirda (D'66) 

zinnigs en samenhangends tegenover 
te stellen, maar dat zij ons bovendien 
in gebreke tracht te stellen, omdat wi j 
geen alternatief zouden hebben 
gemaakt. Ik zeg dan nog maar een 
keertje: het eerste alternatief van de 
VVD was er al voordat D'66 er über-
haupt was. Dit is weliswaar geen 
argument, maar het klinkt wel aardig! 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb de 
heer Joekes niet anders horen praten 
dan over de ideeën die de VVD in het 
verleden naar voren heeft gebracht. 

De heer Joekes (VVD): Ja. 

De heer Engwirda (D'66): Is dat 
opgehouden? Verzint u geen nieuwe 
ideeën meer? 

De heer Joekes (VVD): Jazeker! 

De heer Engwirda (D'66): Waar zijn 
die dan? Waar is uw alternatief voor 
het beleid van dit kabinet dat u 
bekritiseert? 

De heer Joekes (VVD): Ik weet niet 
precies wanneer ons verkiezingspro-
gram uitkomt. Dat zal binnen enkele 
dagen zijn. Dat bevat nadere ideeën 
om te proberen weer wat te maken 
van de huidige situatie. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik recht voor mij uit 
kijk, zeg ik: het werkgelegenheidsbe-
leid krijgt handen en voeten; vier 
bewindslieden achter de regeringstafel 
lijkt op een echte werkvloer! 

Bij het werkgelegenheidsbeleid 
gelden voor de fractie van de VVD de 
volgende uitgangspunten. 

1. Herstel van duurzame werkgele-
genheid betekent allereerst revitalise-
ring van de marktsector en van de 
industrie in het bijzonder. 

2. Het werkgelegenheidsbeleid 
moet lange-termijnresultaten nastre-
ven en geen goedkope korte-termijnef-
fecten. 

3. Werkloosheidsbestrijding moet 
niet tot onomkeerbare maatregelen 
leiden, die averechts werken in de 
jaren na 1990, wanneer de natuurlijke 
aanwas van arbeidskrachten sterk 
daalt. Anders staan wij voor een 
nieuwe golf van buitenlandse werkne-
mers. 

4. Werkloosheidsbestrijding dient 
zich toe te spitsen op langdurig 
werklozen. Het gaat daarbij om het 
gelijker maken van de kansen op 
herintreding. 

5. Het recht op arbeid moet niet 
geïsoleerd gezien worden, maar in 
samenhang met het recht op vorming 
en (om)scholing. Dit vraagt herijking 
van het begrip 'volledige werkgelegen-
heid'. Dit moet 'volledige activiteit' 
worden. Hierbij denk ik aan scholing, 
omscholing, betaalde en onbetaalde 
arbeid. 

6. Internationale vergelijking in 
EG-verband geeft aan, dat de Neder-
landse economie de laagste rende-
menten voor het bedrijfsleven en de 
hoogste sociale uitgaven kent. Het 
daarmee weer in de pas lopen moet 
de hoogste prioriteit hebben. 
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Ik kom te spreken over de eerste 
versie van het werkgelegenheidsplan. 
Positief waarderen wij de oprichting 
van de MIP, de 5000 extra woningen 
en het uittrekken van f300 min. in 
1982 voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. 

Wij hebben vooral de volgende 
punten van kritiek. 

1. Het plan wi l op korte termijn de 
burgers vertrouwen geven, maar de 
binnen- en buitenlandse investeerders 
krijgen daardoor nog minder vertrou-
wen. 

2. De financieringsbronnen (kapi-
taalmarkt, herschikking van WIR-pre-
mie en belastingverhogingen) hebben 
alle drie een negatief effect op de 
werkgelegenheid, vooral in de 
marktsector. Het banenplan kost 
uiteindelijk meer dan het oplevert. Het 
netto werkgelegenheidseffect in de 
marktsector is uiteindelijk negatief. 

3. De tot stand te brengen arbeids-
plaatsen (netto ongeveer 20.000 in 
1983, waarvan 3U in de quartaire 
sector) kosten bij een totaal van f 3 
mld. ongeveer f 150.000,- per arbeids-
plaats. Dit is 2,5 maal zoveel als in de 
quartaire sector gebruikelijk is. 

4. Bij de zware nadruk op het 
scheppen van deeltijdbanen, ongeveer 
175.000, wordt voorbijgegaan aan het 
feit, dat zoveel deeltijdarbeid nieuw 
aanbod uitlokt, waardoor de geregi-
streerde werkloosheid weinig afneemt. 

5. Het jeugdwerkplan is wat de 
uitwerking betreft te marginaal. 
Feitelijk worden slechts bestaande, 
weinig succesvolle instrumenten 
'opgehoogd'. Tweederde van het geld 
gaat naar werkgelegenheidsverrui-
mende maatregelen in de quartaire 
sector en eenderde gaat naar het 
leerlingstelsel. Een uitwerking 
ontbreekt echter geheel. 

Zijn er betere alternatieven? In de 
SER en daarbuiten is het Hollands-Glo-
rie-scenario van professor Schouten 
in discussie. Dit scenario is heel 
simpel. De lonen moeten in guldens 
gelijk gehouden worden door de 
automatische prijscompensatie af te 
schaffen. Vervolgens krijgt iedereen 
een belastingverlaging ter compensa-
tie van de gestegen kosten. De 
hoofdlijn in deze gedachtengang 
spreekt de fractie van de VVD zeer 
aan. Waar volgens een Japanse 
wijsheid echter een grote voorkant is, 
moet ook een grote achterkant zijn. 
De nadelen moeten wi j dus goed 
onder ogen zien. Ik zie de Minister van 
Financiën al glimlachen. 

In de eerste plaats is automatische 
prijscompensatie een zaak van 

werkgevers en werknemers. Medewer-
king van die kant is alleen te krijgen in 
de vorm van een meerjarig maatschap-
pelijk contract. Zo niet, dan staat ons 
vier jaar geleide loonpolitiek te 
wachten. De vakbeweging wordt dan 
vier jaar de mond gesnoerd, waarbij 
een grote kans bestaat op een 
geradicaliseerde vakbeweging die 
daarna alleen nog maar tegen is. 

In de tweede plaats is het, ondanks 
de 2% incidenteel, een typisch 
macro-plan, dat geen rekening houdt 
met de starheden van de arbeidsmarkt. 

In de derde plaats laat de huidige 
recordhoogte van het financieringste-
kort een verder oplopen daarvan voor 
belastingverlichting niet toe. Over 
latere inverdieneffecten hebben wi j 
zeer grote scepsis. 

In de vierde plaats doet het achter-
wege blijven van ombuigingen ons 
nog langer gewennen aan een 
overspannen systeem van verworven 
sociale rechten, dat zijn weerga in de 
wereld niet kent. 

Het Schouten-plan moet onzes 
inziens worden bijgesteld. Het 
financieringstekort moet structureel 
terug en niet omhoog. Dat betekent 
dat de belastingverlaging mede 
gefinancierd moet worden uit ombui-
gingen op de overdrachtsuitgaven. De 
uitverdieneffecten daarvan op de 
werkgelegenheid worden onzes 
inziens overdreven. 

In de VVD-aanpak wordt uitgegaan 
van een aangepast Hollands Glorie-
scenario. Het bevat de volgende vijf 
onderdelen. 

Het eerste onderdeel betreft het 
rendementsherstel en de loonkosten-
daling. Wij wil len streven naar 
consensus tussen werkgevers, 
werknemers en overheid over de 
sleutelpositie van winstherstel en 
loonkostenpeil. Het Centraal Econo-
misch Plan voor 1982 maakt duidelijk 
waarom. Buiten de sectoren bank en 
aardgaswinning is het winstinkomen 
van alle bedrijven te zamen, na aftrek 
van betaalde rente, in 1981 vrijwel nul 
geworden. In 1982 wordt het nog 
erger. Van de tussen nu en 1986 
benodigde 600.000 a 650.000 arbeids-
plaatsen - ik ga dan uit van een 
frictiewerkloosheid van 150.000 - is in 
de komende periode voor hooguit de 
helft een bevredigende oplossing te 
vinden. 

De andere helft kan pas in de 
daarop volgende periode worden 
gevonden. Ter illustratie: de 300.000 
nieuwe banen die dan nog nodig zijn 
in de marktsector, vragen om 40 mld. 
aan investeringen waarvan zeker 10 
mld. uit eigen vermogen moet komen. 

Daarvoor moet dan eerst de arbeidsin-
komensquote met minimaal vier 
procentpunt omlaag. Dit winstherstel, 
met name door verlaging van werkge-
verspremies, is dus een dwingende 
eis. 

Het tweede onderdeel betreft het 
gericht industriebeleid. De Maatschap-
pij voor Industriële Projecten moet er 
zo spoedig mogelijk komen. De VVD 
ondersteunt het regeringsbeleid met 
betrekking tot het ter beschikking 
stellen van kapitaalkredieten en 
exportfaciliteiten. Daarvan kunnen 
duurzame werkgelegenheidseffecten 
worden verwacht. Steun blijft onont-
beerlijk voor sectoren in moeilijkhe-
den, mits zij in de kern gezond zijn. 
Vergelijk Hoogovens. Zou ook een tot 
hetzelfde percentage als de andere 
EEG-landen binden van onze ontwik-
kelingshulp, uiteraard met behoud 
van prioriteit voor de wensen van die 
landen, de werkgelegenheid in de 
exportindustrie niet verder kunnen 
stimuleren? 

Wij zijn voor investeringsloon, mits 
dat een individueel vri jwil l ige uitwer-
king krijgt en de participerende 
werknemers na bij voorbeeld vijf of 
zeven jaar te verzilveren eigendoms-
rechten krijgen. Met een investerings-
loon van 1 % wordt in vier jaar 6 mld. 
gulden aan extra investeringen 
uitgelokt. Rendementsherstel blijft 
dus ondanks een investeringsloon de 
allerbelangrijkste motor voor de 
zojuist bepleite 40 mld. gulden aan 
investeringen. 

Het derde onderdeel betreft de 
uitbreiding van de om-, bij- en 
herscholingscapaciteit. Bij de uit-
gangspunten heb ik al gewezen op 
het recht op arbeid en omscholing. De 
huidige om-, bij- en herscholingscapa-
citeit is met 25.000 a 30.000 plaatsingen 
volstrekt ontoereikend. Van de meer 
dan 500.000 werklozen zijn er circa 
120.000 langer dan één jaar werkloos. 
Bij deze groep van langdurig werklozen 
ontbreekt het bijna altijd aan voldoen-
de vakopleidingen. Daarom wil len wi j 
de omscholingscapaciteit van nu tot 
1986 tot 100.000 opgevoerd zien. De 
kosten hiervan, ongeveer 750 min. 
gulden, wil len wi j financieren uit extra 
ombuigingen. De voordelen daarvan 
zijn evident: 

1. De door gebrek aan vakopleiding 
langdurig werklozen krijgen weer 
gelijke kansen op herintreding. 

2. Het speelt in op het grote tekort 
aan vooral technische vaklieden, dat 
onmiddelli jk gaat ontstaan als de 
economie aantrekt en als de revitali-
sering van de industrie lukt. 
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3. De arbeidsmobiliteit, die in 
Nederland het geringste is in vergelij-
king met alle EG-landen, wordt 
vergroot. 

4. De mogelijkheid ontstaat op 
grote schaal om te werken aan jezelf, 
met behoud van uitkering. 

5. Het verlaagt de geregistreerde 
werkloosheid met 70.000 op jaarbasis. 

Het vierde onderdeel betreft de 
arbeidstijdverkorting. Wij schuwen dit 
instrument niet, mits het wordt 
toegepast bij evenredige inkomensver-
mindering en bij behoud van bedrijfs-
t i jd. Wij wi l len aan de andere kant 
hierbij geen overdreven getalsvoor-
stellingen maken. De huidige fricties 
op de arbeidsmarkt laten dat niet toe. 
Onze doelstelling voor de komende 
periode gaat tot een uitbreiding met 
100.000 arbeidsplaatsen langs deze 
weg. 

Wi j achten dit voor eenderde 
haalbaar door middel van uitbreiding 
van deeltijdbanen - vooral in de 
marktsector - en voor tweederde door 
middel van arbeidstijdverkorting per 
week, vooral in de quartaire sector. In 
de overheidssector is er niet het 
probleem van het door de min imum-
grens zakken bij evenredige inlevering. 

Het vijfde onderdeel wordt gevormd 
door ae bestrijding van de langdurige 
jeugdwerkloosheid. Wij zijn er het 
kabinet erkentelijk voor - ik verwijs 
naar de toezeggingen van de Minister-
President, gedaan bij de behandeling 
van de regeringsverklaring - dat het 
jeugdwerkplan onderdeel gaat 
uitmaken van het beleid. De kern van 
onze aanpak is het scheppen van 
30.000 deeltijd-opleidingsplaatsen in 
het bedrijfsleven, met de duur van 
één jaar. Dit dient in de ca.o.'s te 
worden geregeld. Daarnaast pleiten 
wi j voor een grotere uitbreiding van 
de korte middelbare beroepsopleiding, 
vooral voor meisjes. Ook vragen wi j 
de Regering, een kans te geven aan 
het project 'ontwikkelingswerk met 
behoud van uitkering'. Ik verwijs wat 
dat betreft naar de aangehouden 
motie op stuk 17 100-XV, nr. 19. 
Gezien de toezeggingen van het 
kabinet inzake het jeugdwerkplan, kan 
ik de motie op stuk 17 100-XV, nr. 18 
intrekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-De 
Korte c.s. (17 100-XV, nr. 18) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Samenvattend komt de 
VVD-aanpak neer op een vermindering 
met de helft tussen nu en 1986 van de 

inactiviteit door werkloosheid. Voor 
het wegwerken van de resterende 
werkloosheid in 1986 is voorafgaand 
rendementsherstel een dwingende 
eis. De vermindering van de inactiviteit 
geschiedt: 

1. voor een derde deel via het 
Schouten-scenario, maar onder 
verlaging van het financieringstekort; 

2. voor een derde deel door 
arbeidstijdverkorting, bij evenredige 
inkomensver mindering èn behoud 
van bedrijfsti jd; 

3. voor een derde deel door het 
VVD-jeudgwerkplan en het uitbreiden 
van de omscholingscapaciteit voor 
langdurig werklozen tot zo'n 100.000 
plaatsingen in 1986. 

D 
De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 'Wat drassig', zo betitelde 
de Minister-President in zijn onnavolg-
baar jargon het wetsontwerp tot 
tijdelijke verhoging van de inkomsten-
belasting en de loonbelasting in het 
kader van het werkgelegenheidsbeleid 
1982. Hij deed dat op een persconfe-
rentie op 8 april j l . Het ANP maakte 
daar op 9 april melding van maar 
noemde het ontwerp wat minder 
plechtstatig simpel 'de solidariteitshef-
f ing' . Tijdens de regeringsverklaring 
van het kabinet-Van Agt II had de 
Minister-President overigens reeds 
opgemerkt dat het voornemen, de 
solidariteitsheffing in 1982 te laten 

functioneren, de uitkomst was van 
politiek overleg en zorgvuldig beraad. 

Ik constateer een opvallend verschil 
in uitdrukkingswijze! Tijdens de 
regeringsverklaring van het kabinet-
Van Agt III blijken het politiek overleg 
en het zorgvuldige beraad volgens de 
Minister-President te hebben opgele-
verd 'dat ik mij fraaiere middelen kan 
indenken tot beteugeling van het 
financieringstekort dan het wets-
ontwerp solidariteitsheffing'. De 
Minister van Financiën viel de Minis-
ter-President toen bij in die mening. 
Tableau! 

Ik keer terug naar de woelige dagen 
van november 1981, toen de Minister-
President tijdens de regeringsverkla-
ring naar aanleiding van een interrup-
tie van mi jn vorige fractievoorzitter, 
de heer Wiegel, opmerkte dat men in 
het overleg met de sociale partners 
dat zich in het SER-gebouw zou 
voltrekken, mogelijkerwijze het 
wonder kon zien van nieuwe argumen-
ten, die tevoren niet in het gezichtsveld 
der fantasie waren verschenen. Even 
later zei de Minister-President dat 
degenen die zijn levensgeschiedenis 
kennen, weten dat zijn geloof in 
wonderen boven het gemiddelde ligt. 

Mijnheer de Voorzitter! De belasting-
betaler heeft ongetwijfeld gehoopt op 
een wonder. De belastingbetaler 
vertrouwt er nog steeds op dat de 
solidariteitsheffing niet zal doorgaan. 
Want wat is deze belasting meer dan 

Achter de regeringstafel de Ministers Rood, Van der Stee, de Graaf en Staatssecretaris Van Zeil 
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Koning 

een ordinaire belasting?! De heer 
Groenevelt van de Industriebond FNV 
noemde deze verhoging van de loon-
en inkomstenbelasting enige weken 
geleden zo tijdens een uitzending van 
de VARA-radio op zatermiddag. Zeer 
belangrijke bonden binnen de FNV 
hebben zich ertegen verklaard. 
Hetzelfde deden het CNV, de midden-
stands- en andere ondernemersorga-
nisaties. 

De Raad van State was voor zijn 
doen ongewoon fel in de afwijzing 
van dit regeringsplan en de Minister 
van Financiën en zijn onlangs afgetre-
den Staatssecretaris zijn in de ogen 
van mijn fractie niet erin geslaagd, de 
kritiek van ons hoogste adviesorgaan 
deugdelijk en overtuigend te weerleg-
gen. Dit is niet gebeurd in het nadere 
rapport aan de Koningin en evenmin 
naar aanleiding van onze opmerkingen 
ter zake in het voorlopige verslag. Wij 
hadden er dan ook geen enkele 
behoefte aan, anders dan de medede-
ling in het eindverslag dat de Minister 
ons van het gelijk van de Regering 
niet had kunnen overtuigen, ons nog 
inhoudelijk schriftelijk met de bewinds-
man te verstaan. 

ledere belastingverhoging, zeker als 
deze afwenteling hiervan ten gevolge 
heeft, kost uiteindelijk banen. De 
fractievoorzitter van het CDA heeft op 
19 november 1981 terecht de retori-
sche vraag gesteld 'een wonder als 
het afgewenteld wordt' . De fractie van 
de VVD acht het ronduit onverant-
woord om ter wille van mogelijke 
nieuwe banen bestaande werkgele-
genheid op de tocht te zetten. Het 
oude spreekwoord 'beter een vogel in 
de hand dan tien vogels in de lucht' 
geldt ook hier. 

Is een belastingverzwaring gunstig 
voor de belastingmoraal? Gaat deze 
belastingvlucht tegen? Kom nou, de 
Minister weet wel beter. Een solidari-
teitsheffing waarvan in brede lagen 
van de bevolking - ik wees al op de 
organisaties die ertegen zijn - de 
solidariteit niet wordt gezien en 
evenmin het nut, kan de laatste 
druppel zijn die belastingplichtigen 
die zich tot nu toe netjes hebben 
gedragen, tot voor de Nederlandse 
samenleving ongewenste reacties 
brengt. 

Het is duidelijk dat de VVD tegen 
het wetsontwerp is. Voor de schatkist 
achten wi j de opbrengst ervan 
overbodig. Mijn fractiegenoot De 
Korte heeft hierop impliciet gewezen. 
Tijdens de behandeling van het 
belastingplan voor 1982, waarbij 
tevens de brief van de Minister van 

Financiën van 16 november 1981 op 
stuk 17 100, nr. 9, aan de orde was, 
waarin een samenvattend overzicht 
van de beleidsbijstellingen van het 
toenmalige nieuwe en thans weer 
verdwenen kabinet werd aangekon-
digd, heb ik dit eveneens gepoogd. 

Voor de eisen van de techniek 
wensen wi j evenmin te wijken. Sedert 
het midden van november jongstleden 
heeft de Regering alle gelegenheid 
ertoe gehad, voor tijdige indiening 
van het wetsontwerp zorg te dragen. 
Door eigen schuld heeft zij zich zelf in 
een positie van overmacht geplaatst. 
Sedert de sententie van het Hoog 
Militair Gerechtshof van 29 april 1932 
(NJ 1932, blz. 851) is het een hecht 
verankerde rechtsopvatting dat 
degene die delicten begaat in een 
door eigen onvoorzichtigheid ontstane 
roes, hiervoor aansprakelijk is. Ter 
geruststelling zij opgemerkt dat de 
veroordeelde jonge luitenant als 
luitenant-generaal werd gepensio-
neerd. Welke carrière heeft de 
Minister voor zich? 

Ik keer terug naar het begin. Velen 
hopen op het wonder van het niet 
doorgaan van deze verzwaring van de 
loon- en inkomstenbelasting, waarvan 
de tijdelijkheid niet ten onrechte 
wordt betwijfeld. Wonderen komen 
niet vanzelf; de genade moet worden 
geholpen. Aan de VVD zal het niet 
liggen. Daarom: Fons for saint. 

D 
De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Bij de algemene 
financiële beschouwingen in decem-
ber 1981 hebben wi j een voorspelling 
gedaan over de erfenis die het 
kabinet-Van Agt II na vier jaar, of zo 
veel eerder als het opstapte, zou 
achterlaten: 'Het financieringstekort 
zal nog groter geworden zijn, de 
collectieve lasten zullen een nog 
groter deel van het nationale inkomen 
beslaan, de werkloosheid zal fors zijn 
toegenomen, de koopkracht zal verder 
zijn gedaald, onze exportpositie zal 
wellicht verder verbeterd zijn, en de 
gulden zal dan opnieuw kunnen 
revalueren.' 

De cijfers uit de Voorjaarsnota en 
van het Centraal-economisch plan 
maken duidelijk dat deze voorspelling 
volledig uitkomt. Het financieringste-
kort stijgt tot bijna 10%; de collectieve 
lastendruk stijgt met 0,6 procentpunt; 
de werkloosheid is sinds december 
alweer met 50.000 toegenomen; de 
koopkracht daalt aanzienlijk, en de 
gulden is waarachtig anderhalve week 
geleden weer opgewaardeerd. 

Voor deze droeve situatie geeft het 
kabinet nu eigenlijk de schuld aan de 

Partij van de Arbeid, die de schuld op 
haar beurt aan D'66 geeft. De VVD 
gaat met de 'eer' strijken. De heer 
Joekes heeft die 'eer' daarstraks 
inderdaad opgeëist. 

Deze gang van zaken was volstrekt 
voorspelbaar' juist vanwege het 
gevoerde overheidsbeleid. De bezuini-
gingsfilosofie roept haar eigen 
'tegenvallers' op, die wi j ook in de 
Voorjaarsnota weer ruimschoots 
tegenkomen: meer werkloosheidsuit-
keringen; minder belastingopbreng-
sten; verhogingen van afwenteling-
sposten op de begroting als individuele 
huursubsidies en bijstandsuitkeringen. 
Het gaat hier om 'uitverdieneffecten' 
zoals het FNV-commentaar op de 
Voorjaarsnota terecht betoogt. In 
steeds bredere kring wordt erkend dat 
steeds weer nieuwe bezuinigingen en 
aanslagen op de koopkracht leiden tot 
een neerwaartse spiraal. Alleen, de 
Regering wi l het niet erkennen. 

Hoezeer de feitelijke ontwikkeling 
het failliet van het gevoerde beleid 
ook aantoont, hetgeen de Minister 
van Financiën eigenlijk ook met zo 
veel woorden heeft toegegeven, de 
Regering houdt onverminderd vast 
aan een beleid van verder bezuinigen 
en inleveren. Daarbij wordt, zoals w i j 
dat wel vaker zien bij geloofssektes 
wanneer hun profetieën niet lijken uit 
te komen, de toonzetting harder en 
het geloof in bezuinigen en matigen 
met meer kracht en minder argumen-
ten beleden. Ik citeer de Voorjaarsnota. 
Op blz. 2 staat: 'Ook bij dit beleidspak-
ket en de uitwerking ervan is prioriteit 
gegeven aan de werkgelegenheids-
doelstelling. Dit blijkt allereerst uit de 
ombuigingen van per saldo ruim f3 
mld., waartoe besloten is vanwege het 
herstel van gezonde overheidsfinan-
ciën en duurzame werkgelegenheid.' 

Zoals gezegd: ook de nu voorgestel-
de ombuigingen zullen alleen maar 
leiden tot een nog hoger financierings-
tekort en nog meer werklozen. 
Overigens weigert de Regering, aan te 
geven wat de werkgelegenheidseffec-
ten van de voorgestelde maatregelen 
zijn. Natuurlijk kan zij die effecten, 
met ettelijke duizenden ambtenaren 
achter zich, best globaal aangeven. 
Omdat zij dat niet doet, maak ik nu 
zelf een schatting, waarbij ik mij 
beperk tot het bedrag van f800 min. 
aan extra bezuinigingen op de 
rijksbegroting voor 1982. Ervan 
uitgaande dat één arbeidsplaats per 
jaar f100.000 kost - ik meen dat dit 
een hoge schatting is - en per halfjaar 
dus f50.000, kom ik op een direct 
verlies van 16.000 arbeidsplaatsen 
voor 1982. Dit is een voorzichtige 
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schatting. De Regering moet het maar 
zeggen als deze berekening niet klopt. 
'Ich bin gespannt', zou Helmut 
Schmidt zeggen. 

Niet alleen de toonzetting wordt 
harder, ook de maatregelen worden 
steeds scherper en ingrijpender. 
Steeds meer zijn zij, al dan niet 
bewust, erop gericht de ongelijkheid 
waarop deze maatschappij is geba-
seerd te vergroten: ten eerste de 
ongelijkheid tussen uitkeringstrekkers 
en werkenden, door het doorbreken 
van de koppeling, zoals blijkt uit de 
gisteren behandelde sociale wetten; 
ten tweede de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, door het steeds 
verder, sluipend invoeren van het 
kostwinnersprincipe, zoals blijkt uit 
het steeds breder hanteren van het 
criterium 'echte' min ima; ten derde 
de ongelijkheid tussen zieken en 
gezonden, getuige de Ziektewet-voor-
stellen. 

De bezuinigingen worden er nu 
even snel doorgejaagd. Ik vind dat dit 
in feite een uitholl ing betekent van het 
budgetrecht van de Kamer. Op het 
moment dat wi j de suppletoire 
begrotingen kunnen behandelen, 
zullen de maatregelen immers al 
uitgevoerd zijn. 

Denkt de Regering nu echt dat zij de 
crisis stopt en de werkgelegenheid 
bevordert door - ik noem slechts 
enkele voorbeelden — minder aan 
stadsvernieuwing te doen; orkesten 
samen te voegen; het isolatiesubsidie 
vooreigenaar-bewoners af te schaffen; 
te bezuinigen op emancipatiebeleid; 

de salarissen te verlagen van leerling-
verpleegkundigen die vervolgens, na 
het behalen van hun diploma, dan 
ook nog een lagere uitkering krijgen 
omdat zij dan ontslagen worden? 

Opmerkelijk is ook dat in een aantal 
voorstellen wordt ingegaan tegen het 
voornemen van de Regering om 
deeltijdarbeid te bevorderen. Ik wijs 
op de invoering van een gedifferenti-
eerdefranchise in het pensioenbijdrage-
verhaal voor deeltijdwerkers. Ik 
noem dit laatste voorbeeld vooral om 
te laten zien tot welke tegenstrijdighe-
den het gevoerde bezuinigingsbeleid 
kan leiden. 

Ik vind dat de Kamer goed over alle 
aspecten van de afzonderlijke bezuini-
gingsmaatregelen moet kunnen 
praten met de Regering vóórdat ze 
worden uitgevoerd. Ik vind dat dit nu 
niet kan. Op grond hiervan zou ik 
graag een uitspraak van de Kamer 
zien. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Spek, Van Es en Willems wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op de late indiening van de 
Voorjaarsnota, het daarin ontbreken 
van een overzicht van de werkgelegen-
heidseffecten van de diverse maatre-
gelen, en de feitelijke onmogelijkheid 
in dit stadium van een gedegen 

beoordeling en behandeling van de 
voorstellen tot bezuiniging op de 
Rijksbegroting in 1982; 

verzoekt de Regering, niet over te 
gaan tot uitvoering van deze bezuini-
gingsvoorstellen voor de behandeling 
door de Kamer van de desbetreffende 
suppletoire begrotingswetsontwer-
pen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 12(17351). 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie is zeker 
geen tegenstander van bezuinigen op 
zichzelf, als die bezuinigingen het 
gevolg zijn van inhoudelijke politieke 
overwegingen en niet een uitgangs-
punt zijn. Zo kan bij voorbeeld een 
actief vredesbeleid tot aanzienlijke 
bezuinigingen op de defensiebegroting 
leiden - als het goed is, zelfs tot 
opheffing van die begroting - , kan 
beëindiging van het geven van 
cadeautjes om niet aan ondernemers 
tot aanzienlijke besparingen leiden, 
kan verschuiven bij de gezondheids-
zorg van intramurale naar extramurale 
hulp veel opleveren, enz., enz. 

De voortdurende koopkrachtdaling 
van de lonen en vooral van de 
uitkeringen brengt steeds meer 
mensen in moeili jkheden. Met name 
gezinnen meteen minimuminkomen, 
bijstandsmoeders en bejaarden 
kunnen gewoonweg niet meer 
rondkomen met hun inkomen. Aan 
deze zogenaamde echte minima 
wordt weer een zogenaamde eenmali-
ge uitkering in het vooruitzicht 
gesteld, analoog aan de gang naar het 
postloket van verleden jaar. Er zijn 
toen nogal wat moeilijkheden opgetre-
den bij de werkelijke uitbetaling. 
Voordat we nu weerzo'n 'postloket-uit-
kering' organiseren, lijkt het mij dat 
een evaluatie in de Kamer van de 
gang van zaken van vorig jaar zeer 
gewenst is. 

Ik wijs erop dat de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten gisteren met 
een evaluatie is gekomen. Ik zou de 
Regering de toezegging wil len vragen 
om een notitie over de gang van 
zaken aan de Kamer over te leggen. 

Overigens blijven wi j onze bezwaren 
houden tegen het onderscheid tussen 
echte en andere minima, juist vanuit 
overwegingen van bevrijding van de 
vrouw. Wi j blijven van mening dat 
structurele maatregelen voor het 
behoud van de koopkracht van de 
minima noodzakelijk zijn. 

Bezuinigen en inleveren is asociaal. 
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Van der Spek 

De economische crisis wordt zo 
afgewenteld op de laagstbetaalden, 
op uitkeringstrekkers, op vrouwen, op 
jongeren. Bovendien biedt deze 
politiek geen enkel perspectief op wat 
wordt genoemd 'herstel van economie 
en werkgelegenheid'. Dit perspectief 
wordt ook niet geboden door aanvul-
ling van het bezuinigingsbeleid met 
een tweede spoor: dat lijkt meer op 
een doodlopend zijspoor. Het zogehe-
ten werkgelegenheidsplan, waarover 
mijn fractiegenoot de heer Willems 
zal spreken, biedt nauwelijks uitzicht 
op meer werkgelegenheid; het wordt 
wel veelvuldig opgevoerd als alibi om 
bezuinigingen door te voeren. 

Dit is ook het geval met de solidari-
teitsheffing. In de naamgeving van 
deze belastingverhoging staat een 
verwijzing naar het werkgelegenheids-
beleid, maar in feite gaat het om een 
doodgewone belastingverhoging ter 
verkleining van hetfinancieringstekort. 
Dat wordt in de memorie van antwoord 
impliciet toegegeven, met name 
doordat er geen specifieke koppeling 
wordt gelegd tussen de bestemming 
van deze belasting en onderdelen van 
het werkgelegenheidsplan. Daarom 
en ook omdat door allerlei andere 
maatregelen de koopkracht toch al 
ernstig wordt geschaad, zijn wi j geen 
voorstanders van deze belasting 
onder deze omstandigheden, hoewel 
mijn fractie in principe kan instemmen 
met een dergelijke vorm van belasting-
heffing: directe belasting op loon en 
inkomen, zéér progressief, waarbij de 
minima worden ontzien. 

Een ander punt ten aanzien waarvan 
het werkgelegenheidsbeleid als alibi 
wordt gehanteerd, betreft het extra 
inleveren van één procent per 1 juli 
door de ambtenaren en de trendvol-
gers. Wordt hierover nu met de 
vakorganisaties overleg gepleegd om 
de opbrengst rechtstreeks om te 
zetten in nieuwe arbeidsplaatsen, of 
gebeurt dit niet? In de Voorjaarsnota 
staat de onduidelijke opmerking, dat 
over de aanwending van de 300 min. 
in 1982 en van de 200 min. in 1983 
voor de post werkgelegenheid en 
investeringen overleg zal worden 
gevoerd met de ambtenarencentrales 
en met de CAO-partners in de volks-
gezondheid. De verhoudingen worden 
zo buitengewoon onduidelijk. Ambte-
naren en trendvolgers leveren 
namelijk respectievelijk 330 min. en 
660 min. in, in respectievelijk 1982 en 
1983. Over de aanwending daarvan 
overleg plegen, lijkt mij redelijk. 

Waarom wordt er dan alleen maar 
over de 300 min. (waarvan overigens 

al 45 min. is aangewend voor de 
beperking van de ombuigingen), 
respectievelijk over de 200 min., 
overleg gepleegd? Dit is mij een 
raadsel; öf je overlegt over niets, óf je 
overlegt over de hele zaak. Met welke 
intentie ten aanzien van de besteding 
van de opbrengst van het inleveren 
van één procent gaat de Minister van 
Binnenlandse Zaken het overleg met 
de vakbonden etc. in? 

Ik wi l nog ingaan op een ander punt 
dat in de Voorjaarsnota wordt aange-
stipt, namelijk het grote overschot op 
de lopende rekening van de betalings-
balans. Wi j zouden dit niet mogen 
aanwenden om de consumptieve 
bestedingen op te voeren omdat de 
groei van de investeringen daardoor 
belemmerd zou worden. Wat wi j er 
wel mee moeten doen, laat de 
Regering wijselijk in het midden. In de 
praktijk komt het erop neer dat de 
kapitaalexport geweldig is toegeno-
men: meer dan f 5 mld. in 1981. Zo 
betalen loon- en inkomenstrekkers in 
feite de investeringen van Nederland 
in de Verenigde Staten. Die f 5 mld. is 
heel wat meer dan de f 1 mld. voordeel 
voor het bedrijfsleven waar de 
Minister van Financiën zo enthousiast 
over doet wanneer de rente met 1 % 
zou dalen. Een zo grote kapitaalexport 
is natuurlijk onzin terwijl in Nederland 
de investeringen dalen. Wat doet de 
Regering hier eigenlijk aan? Ik begrijp 
dat het in het kader van de innige 
omhelzing van de Verenigde Staten in 
verband met de bicentennial wat 
moeilijk is, maar ik vind dat dit toch 
maar moet! 

Natuurlijk moeten de investeringen 
in Nederland toenemen, maar 
daaraan kan de overheid een heleboel 
doen door zelf initiatieven te nemen 
en niet te wachten op de particuliere 
ondernemers. Er zijn zoveel onvervul-
de behoeften waarvoor heel wat werk 
kan worden geschapen. Ik noem de 
bouw, het openbaar vervoer - ook de 
produktiezijde daarvan - d e energiebe-
sparing, de ontwikkeling van altema-
tieve energiebronnen, het hergebruik 
van afvalstoffen, de kinderopvang en 
talloze andere sociaal-culturele 
voorzieningen. Hiervoor kunnen 
allerhande bronnen aangewend 
worden zoals de genoemde kapitaal-
export en de gaswinsten van Shell en 
Esso waarover wi j later in deze week 
zullen spreken. 

Bovendien zal een dergelijk gericht 
stimuleringsbeleid zichzelf in hoge 
mate terugverdienen. Gekoppeld aan 
een drastische arbeidstijdverkorting, 
ook en vooral bedoeld om te komen 
tot betere voorwaarden voor de 
herverdeling van alle betaalde en 

onbetaalde arbeid, gekoppeld aan de 
individualisering van inkomens kan 
een dergelijk beleid een reëel perspec-
tief bieden op een werkelijk herstel 
van de economie - dat moet dan wel 
onze economie worden - en op het 
recht van inkomen en arbeid voor 
iedereen. Laten wi j ophouden met 
een economisch beleid dat terug wi l 
gaan naar de jaren '50, of nog erger, 
de jaren '30. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een merkwaardig 
moment om juist nu met deze 
Regering - overigens voor het eerst 
- van gedachten te wisselen over haar 
eerste versie van het werkgelegen-
heidsplan. Wij hebben immers te 
maken met een interimkabinet, 
waarvan noch de Minister-President 
noch de Ministervan Economische 
Zaken ooit duidelijk verantwoordelijk-
heid heeft wil len nemen voor dat 
werkgelegenheidsplan. 

Van de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en ook van de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
moeten wi j nog maar horen wat zij tot 
8 september allemaal denken aan te 
pakken, respectievelijk stop te zetten. 
Bovendien krijgen wij een Voorjaars-
nota gepresenteerd met f 12 mld. 
bezuinigingen in 1982 en 1983 met 
aanzienlijke negatieve effecten op de 
werkgelegenheid - fractiegenoot Van 
der Spek wees daar al op - waarbij 
het zogenaamde banenplan met zijn 
27.000 hele en vooral halve banen wel 
heel schril afsteekt. Door nu te 
spreken over dat werkgelegenheids-
plan zou wel eens de illusie kunnen 
postvatten dat er in het regeringsbeleid 
ook nog plaats is voor het scheppen 
van nieuw werk. 

Een kritische analyse van deze 
eerste versie maakt echter duidelijk 
dat er maar heel weinig aan de 
strijkstok zal blijven hangen. Zelfs 
10.000 banen netto minder afkalving 
van de werkgelegenheid in 2 jaar lijkt 
het CPB, maar ook ons, een optimis-
tisch getal. Daarbovenop worden ons 
door het Centraal Planbureau ieder 
jaar nog eens zo'n 8.000 banen 
voorgerekend, welke uitsluitend 
blijken te bestaan uit scholingsactivi-
teiten en arbeidsvoorzieningsmaatre-
gelen. Dat wi l zeggen, tijdelijke banen 
van maximaal één jaar in de non 
profit-sector. 

Met die overige 10.000 echte banen 
is ook wat merkwaardigs aan de 
hand, hetgeen treffend wordt geillus 
treerd aan de hand van de post voor 
werkgelegenheid in 1982 en 1983 uit 
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de Voorjaarsnota. Daarin wordt voor 
1982 f45 en voor 1983 f 298 min. 
bestemd voor het terugdraaien van 
voorgenomen bezuinigingen. Dat heet 
dan een extra werkgelegenheidsin-
spanning. 

Ook bij de gezinszorg kan deze truc 
worden uitgehaald: het kabinet 
besloot f45 min. extra te bezuinigen, 
hetgeen 10.000 banen zal kosten. 
Vervolgens wordt uit het banenplan 
weer f45 min. getoverd en zie, het 
kabinet heeft 10.000 nieuwe, goedkope 
en structurele banen voor vrouwen in 
de gesubsidieerde sector geschapen! 
Zou de Regering misschien ook op 
deze manier de aangekondigde 
sluiting van de tien vormingscentra 
niet ongedaan kunnen maken door 
enkele honderden tijdelijke arbeids-
plaatsen en werklozen met behoud 
van uitkering uit het banenplan 
beschikbaar te stellen voor het 
behoud van werkgelegenheid in de 
vormingscentra? 

Neen, mijnheer de Voorzitter, het is 
wel sl im gevonden, maar dat zet geen 
zoden aan de dijk. Het banenplan is 
geen tweede spoor van het kabinets-
beleid, het is eerder een doodlopend 
zijspoor waarvan wi j weinig kunnen 
verwachten. 

Ook de 9000 banen in de marktsector 
komen ons weinig realistisch voor, 
want welke instrumenten heeft de 
Regering en wil zij hebben om de 
ondernemers het hen toebedachte geld 
in arbeidsplaatsen te doen omzetten? 

Op 25 mei jongstleden liet de 
toenmalige minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Joop den 
Uyl, de Kamer weten dat hij nog niet 
kon vertellen welke maatregelen wel 
en welke niet in het kader van het 
werkgelegenheidsplan in werking 
waren gezet respectievelijk in voorbe-
reiding waren. Willen wi j het gevoerde 
maar ook het voorgenomen beleid 
kunnen controleren en bijstellen, dan 
is enige informatie daaromtrent wel 
op haar plaats. 

Misschien kan de Minister nu iets 
meer vertellen over de stand van 
zaken met betrekking tot de meer dan 
honderd gepresenteerde beleidsvoor-
nemens? Wil de Minister dan tevens 
toezeggen de Kamer zeer regelmatig, 
bij voorbeeld ieder kwartaal, te 
rapporteren over de voortgang van 
zijn banenschepsel? Overigens vraag 
ik mij af of de voorgenomen besteding 
van zo'n 1,3 miljard op kasbasis in 
1982 nog wel reëel is. 

Ik zou een antwoord van de Minister 
hierop zeer waarderen. Worden alle 
financiële middelen, zoals die onder 

meer in tabel 9.1 worden voorgere-
kend, dit jaar aangewend en welk deel 
van de middelen ten behoeve van 
welke beleidsmaatregelen dreigt 
onbenut te raken en dient zo voor een 
verdere dekking van het financierings-
tekort in plaats van voor het scheppen 
van banen? Zijn de arbeidsmarktmaat-
regelen al voor de helft ingezet of 
geldt hiervoor nog steeds een verplich-
tingenstop of -beperking vanwege de 
Minister van Financiën? Worden de 
5000 extra woningen wel gerealiseerd? 
Hoe zijn de 110 min. aan speerpunt-
projecten tot op dit moment besteed? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wil len 
onze waardering uitspreken voor en 
onze instemming betuigen met het 
advies van de Emancipatieraad, dat 
wi j op 4 juni hebben gekregen. Het is 
een zeer constructief en doorwrocht 
advies. Het legt de vinger op enkele 
zeer gevoelige plekken van het 
werkgelegenheidsplan. Het opnemen 
van een aparte vrouwenparagraaf op 
blz. 74 van het werkgelegenheidsplan, 
die bovendien grotendeels gewijd is 
aan extra scholingsmaatregelen, is 
voor de Emancipatieraad en ook voor 
onze fractie onvoldoende aanwijzing 
voor een krachtige aanpak van de 
werkloosheid onder vrouwen. Het 
staat vast dat vrouwen een grote 
achterstand hebben op de arbeids-
markt ten opzichte van mannen. 

Het aantal werkzoekende en 
werkloze vrouwen was eind 1981 
ongeveer 1,5 maal zo groot als dat 
van mannen. Welke voorkeursmaatre-
gelen, welke inhaalmanoeuvre 
onderneemt deze Regering? En wat 
doet zij voor de groeiende groep 
vrouwen - zo'n 600.000 - die tot 1990 
extra zouden willen deelnemen aan 
het arbeidsproces in de industrie, in 
de dienstensector en bij de overheid? 

Wat gebeurt er voor de 123.000 wel 
geregistreerde werkzoekende vrou-
wen? Het werkgelegenheidsplan stelt 
daarvoor als oplossing de deeltijd-
arbeid voor. Deze herverdeling van 
arbeid beperkt zich echter tot de 
herverdeling van arbeid buitenshuis, 
want vrouwen moeten toch het 
huishouden erbij bli jven doen en de 
mannen behouden de volle-tijdsba-
nen, terwijl een veel betere manier 
van herverdeling, die van radicale 
arbeidstijdverkorting per dag met 
daarnaast extra voorzieningen voor 
kinderopvang en dergelijke, in het 
werkgelegenheidsplan min of meer 
wordt afgewezen. 

De PSP verzet zich tegen het op 
grote schaal invoeren van deeltijd-
arbeid als vorm van herverdeling van 
arbeid. Het is een poging om op een 

oneerlijke manier arbeidstijdverkorting 
met inlevering van loon in te voeren, 
waarop juist vrouwen en niet-kostwin-
ners zullen zijn aangewezen. In het 
Economisch Statistisch Bulletin in 
april 1982 zei Van Stiphout het reeds 
heel duidelijk; 'dat een herverdeling 
als noodoplossing - zoals voorgesteld 
in het Werkgelegenheidsplan - nog 
iets anders is dan het streven naar 
herverdeling ten einde de deelneming 
aan betaalde arbeid zo algemeen 
mogelijk te maken (het scenario van 
de Emancipatieraad)'. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik bied u 
hierbij een motie aan om het regerings-
beleid meer in de goede richting te 
duwen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wil lems, 
Van Es en Van der Spek wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

gelet op het advies van de Emancipa-
tieraad; 

overwegende, dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt sterk 
achtergebleven is ten opzichte van die 
van mannen; 

overwegende, dat naast de bestaande 
geregistreerde werkloosheid onder 
vrouwen, veel vrouwen, ondanks het 
feit dat zij niet als werkzoekende 
geregistreerd staan, toch als werkzoe-
kend beschouwd moeten worden; 

overwegende, dat in het beleid óók 
aandacht geschonken moet worden 
aan die groep niet-geregistreerde 
werkloze vrouwen; 

overwegende, dat gestreefd moet 
worden naar het realiseren van een 
gelijke verdeling van werk binnens-
en buitenshuis tussen mannen en 
vrouwen; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
overheid als grootste werkgever een 
voorbeeldfunctie op dit terrein dient 
te vervul len; 

verzoekt de Regering, in haar beleid, 
respectievelijk de volgende versie van 
het werkgelegenheidsplan de herver-
deling van werk binnens- en buitens-
huis tussen mannen en vrouwen 
uitdrukkelijk als doelstelling op te 
nemen en uit te werken in concrete 
maatregelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 6(17 341). 
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De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanwege de zeer beperkte 
spreektijd die wi j deze week hebben, 
moet ik mij beperken tot enkele korte 
opmerkingen over het jeugdwerkplan 
en de arbeidsvoorzieningsmaatrege-
len. Over het jeugdwerkplan hebben 
wi j al opgemerkt dat het zich vri jwel 
beperkt tot scholingsmaatregelen 
voor jongeren die in het algemeen al 
heel behoorlijk geschoold blijken te 
zijn. De enige maatregel die werkelijk 
aansluit bij de behoeften en belangen 
van jongeren, is die van de Experimen-
tele Arbeidsprojecten voor Jongeren. 

Juist hiervoor wordt slechts 5 min. 
extra uitgetrokken, terwijl bovendien 
dreigt dat jongeren, die aan een 
EAJ-project deelnemen, er na een jaar 
weer uit moeten. Is die verslechtering 
inderdaad te verwachten? Is de 
vrijgave van nieuwe projecten 
inmiddels weer ter hand genomen? 
De PSP herinnert de Regering nog 
eens aan de motie-Beckers, waarin 
om een substantiële uitbreiding van 
de EAJ wordt gevraagd. Een uitbrei-
ding met 1/5 is toch niet substantieel 
te noemen! In onze ogen is het dat 
althans zeker niet. Wat de arbeidsvoor-
zieningsmaatregelen betreft, constate-
ren wij dat er nauwelijks meer geld 
voor uit wordt getrokken dan de 
achtereenvolgende kabinetten in de 
verschillende begrotingen al deden. 
Het is een minimale uitbreiding. Over 
de voorwaarden, waaronder de 
aanvullende werkgelegenheidsmaat-
regelen zullen worden toegepast, 
bestaat bovendien nog grote onduide-
lijkheid. Kan de Minister al meer 
zeggen over zijn voornemen om, tot 
een meer gestroomlijnde regeling te 
komen? Denkt hij dan aan het systeem 
om op het hoofd van ieder lid van een 
minderheidsgroep een variabele 
premie te zetten om deze voor de 
ondernemers aantrekkelijker te 
maken? 

Voor ons moet een banenplan zijn: 
behoud en creatie van werk, meer 
investeringen en voorzieningen, een 
ombuiging van kapitaalstromen in 
deze richting en een voorrangsbehan-
deling voor vrouwen en meisjes. 
Hieraan voldoet deze eerste versie 
van het werkgelegenheidsplan en het 
overige regeringsbeleid niet. 

D 
De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het lijkt er veel op, dat de 
Nederlandse economie onbestuurbaar 
is geworden. Doelstellingen van 
economische politiek zijn de afgelopen 
jaren steeds ongeloofwaardiger 

geworden, omdat zij telkens en in een 
steeds sneller tempo door de feiten 
werden achterhaald. Welk beleid er 
door welk kabinet dan ook sinds 1973 
gevoerd werd, het heeft allemaal 
weinig kunnen helpen. De werkloos-
heid en het financieringstekort van de 
overheid zijn desondanks onrustba-
rend blijven stijgen tot de huidige 
ongekende records die nog maar kort 
geleden voor volstrekt ondenkbaar 
werden gehouden. Zo werd in het 
regeerakkoord van vorig jaar zomer 
nog verwacht, dat de geregistreerde 
werkloosheid bij ongewijzigd beleid in 
1985 tot 500.000 personen zou kunnen 
oplopen. Uit het onlangs gepubliceer-
de Centraal Economisch Plan blijkt 
echter, dat al in 1982 op 525 000 
geregistreerde werklozen moet 
worden gerekend. 

In hetzelfde regeerakkoord werd 
verder gemikt op een terugdringing 
van het financieringstekort van de 
overheid in 1982 ten opzichte van 
1981 met ten minste 3 miljard gulden. 
Uit de voorjaarsnota blijkt nu, dat dat 
tekort niet met 3 miljard zal worden 
teruggedrongen, maar met 4 a 5 
miljard verder zal stijgen tot de 
astronomische omvang van 31 mld. 
gulden, of wel bijna 10% van het 
nationaal inkomen. 

Ik kan niet nalaten, hierbij even te 
herinneren aan de uitvoerige discus-
sies en interrputiedebatjes, die wij 
nog geen half jaar geleden in deze 
Kamer voerden over de vraag, of het 
financieringstekort op grond van de 
doelstellingen uit het regeerakkoord 
nu 6,5% dan wel 7% van het nationaal 
inkomen zou moeten bedragen! Het 
waren discussies die toen op het 
scherp van de snede werden gevoerd, 
maar die achteraf gezien een bijna 
ridicule indruk maken. 

Na het mislukken van Bestek '81 is 
ook het tweesporenbeleid van het 
vorige kabinet niet in staat gebleken, 
onze economie weer bestuurbaar te 
maken. Integendeel! Terwijl het 
vorige kabinet het niet of nauwelijks 
eens kon worden over de juiste 
vormgeving van het tweesporenbe-
leid, zijn economie en werkgelegen-
heid inmiddels verder ontspoord. Alle 
signalen staan nu op rood. Het lijkt 
mij daarom de hoogste tijd voor een 
fundamentele herbezinning op het te 
voeren beleid. Wat zijn de oorzaken 
van de ontsporing? Hoe krijgen wi j 
economie en werkgelegenheid weer 
op het goede spoor? 

De Voorjaarsnota is dit jaar een 
omvangrijker stuk dan de laatste jaren 
gebruikelijk was. Misschien is dat 
veroorzaakt doordat wi j er zolang op 

hebben moeten wachten en hebben 
wij daarom nu een toegift gekregen. 
Het lijkt echter waarschijnlijker dat er 
nogal wat te verklaren valt wanneer in 
een periode van ongeveer een half 
jaar het financiële beeld voor 1982 
met ruim f 12 mld. is verslechterd. 
Zo'n substantiële verslechtering in 
zo'n korte tijd is immers nog nooit in 
een Voorjaarsnota vertoond. Ik zie 
hierin dan ook een duidelijke bevesti-
ging van mijn stelling dat de Neder-
landse economie onbestuurbaar 
dreigt te worden. 

Mijnheer de Voorzitter! De Voor-
jaarsnota stelt, dat vooral de expansie-
ve ontwikkeling van de collectieve 
sector zelf in belangrijke mate heeft 
bijgedragen aan de fundamentele 
onevenwichtigheden in onze econo-
mie. Ter illustratie hiervan wordt 
aangevoerd, dat in de periode 
1973-1981 ondanks een toename van 
de aardgasbaten met f 16,6 mld., de 
belasting- en de premiedruk verder 
zijn gestegen, terwij l het financierings-
tekort van de overheid opliep van 1,5 
tot 8,25% van het nationaal inkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben het 
met die analyse eens. Ook in de 
D'66-nota Pespectief '86 wordt hierop 
gewezen. Er is echter nog meer aan 
de hand. Ondanks de uitbundige groei 
van de collectieve sector zijn namelijk 
de overheidsinvesteringen in de 
periode 1974 tot en met 1981 voortdu-
rend gedaald en wel met ruim 1 % 
onder het kabinet-Den Uyl en met 2% 
onder het kabinet-Van Agt/Wiegel. 

Dat wijst erop, dat voor zover er de 
afgelopen jaren daadwerkelijk is 
bezuinigd, vooral de overheidsinveste-
ringen daarvan de dupe zijn geworden. 
Dit betekent, dat het beleid in de 
afgelopen jaren op twee manieren 
contraproduktief op de economische 
ontwikkeling heeft gewerkt. Niet 
alleen de particuliere investeringen 
zijn door het toenemend beslag van 
de collectieve sector onder druk 
komen te staan, maar tevens heeft de 
overheid nagelaten om via een 
verhoging van de overheidsinvesterin-
gen een positieve impulswerking op 
de economie uit te oefenen. Graag 
hoor ik op deze nadere analyse een 
commentaar van de Minister van 
Financiën. Is hij bereid om een lijst op 
te stellen van investeringsprojecten 
die in de komende jaren voor verho-
ging in aanmerking komen? 
Mijnheer de Voorzitter! Het is tegen 
de achtergrond van deze analyse, dat 
mijn fractie de Voorjaarsnota, het 
Werkgelegenheidsplan en de solidari-
teitsheffing beschouwt. Mijn algemeen 
oordeel over deze maatregelen is, dat 
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zij weliswaar noodzakelijk zijn, maar 
dat zij niet zullen kunnen leiden tot 
herstel van de economie en de 
werkgelegenheid. Ik zie de maatrege-
len meer als een soort noodverband, 
dat de scherpste kantjes van de hoog 
opgelopen werkloosheid en het hoog 
opgelopen financieringstekort moet 
afslijpen. 

Om de Nederlandse economie weer 
bestuurbaar te maken, om te komen 
tot een werkelijk herstel van economie 
en werkgelegenheid, is een andere 
fundamentelere en vooral meerjarige 
aanpak gewenst. Het zou een illusie 
zijn te menen, dat beleidsfouten en 
scheefgegroeide verhoudingen, die 
gedurende een reeks van jaren tot 
stand zijn gekomen, via een op de 
korte termijn gericht bezuinigingsbe-
leid en een op de korte termijn gericht 
werkgelegenheidsbeleid hersteld 
zouden kunnen worden. 

Neen, mijnheer de Voorzitter, om 
tot een succesvol tweesporenbeleid te 
komen, zullen eerst de wissels 
moeten worden omgezet. Daarvoor is 
vooral een meerjarige aanpak nodig, 
die oplossingen biedt voor de eerder 
genoemde oorzaken van onze huidige, 
zeer ernstige sociaal-economische 
problemen. Een aanpak, die des te 
meer succesvol zal zijn, wanneer hij 
niet alleen door de overheid, maar 
ook door werknemers- en werkgevers-
organisaties gedragen wordt via het 
afsluiten van een meerjarig sociaal 
contract. De onlangs uitgebrachte 
D'66-nota Perspectief '86 noemt een 
10-tal voorstellen, die in het kader van 
zo'n meerjarige aanpak zouden 
passen. Ik noem die voorstellen 
puntsgewijs! 

1. het bevriezen van alle inkomens 
gedurende een periode van 4 jaar 
achtereen, in combinatie met een 
koopkrachtinjectie via gelijktijdige 
verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting; 

2. halvering van de tarieven van de 
vennootschapsbelasting gecombi-
neerd met verlaging van de WIR-basis-
premies; 

3. verdere versterking van het 
economisch structuurbeleid; 

4. ver gaande vereenvoudiging en 
sanering van de overheidsvoorschrif-
ten; 

5. jaarlijkse verhoging van de 
overheidsinvesteringen met 4% ofwel 
f500 min., vooral gericht op de 
vernieuwing van de industrie, woning-
bouw, energiebesparing, milieuverbe-
tering en openbaar vervoer; 

6. beheersing van de consumptieve 
overheidsuitgaven, onder meer door 

de heroverwegingsoperatie een 
permanent karakter te geven; 

7. een wat ruimere monetaire 
financiering, met name waar het gaat 
om tijdelijke opvang van budgettaire 
tegenvallers; 

8. verbeterde werking van de 
arbeidsmarkt; 

9. een planmatige bevordering van 
herverdeling van arbeid met het 
accent op deeltijdarbeid in de markt-
sector en algemene arbeidstijdverkor-
ting in de quartaire sector; 

10. fundamentele vernieuwing van 
het stelsel van sociale zekerheid, met 
als uitgangspunten de wenselijkheid 
van individualisering alsmede het 
leggen van meer nadruk op ieders 
eigen verantwoordelijkheid. 

Ik wil hierop in dit debat thans niet 
verder ingaan. Wel zou ik de Minister 
van Financiën in dit verband nog een 
vraag wil len stellen. Zoals bekend 
is, hebben de Minister-President en de 
directeur van het Centraal Planbureau 
zich onlangs in zeer positieve bewoor-
dingen uitgelaten over het voorstel 
vervat in het plan van D'66 om alle 
inkomens gedurende een periode van 
vier jaar te bevriezen in combinatie 
met een gelijktijdige belastingverla-
ging. Ik heb echter begrepen, dat de 
Minister van Financiën zich over dit 
voorstel tijdens de persconferentie ter 
toelichting op de Voorjaarsnota 
aanzienlijk negatiever heeft uitgelaten. 
Kan de Minister nader toelichten hoe 
zich zijn uitspraken verhouden tot de 
uitlatingen van de Minister-President 
tijdens het debat over de Regerings-
verklaring? 

Ik kom nu toe aan enkele meer 
specifieke opmerkingen over de 
Voorjaarsnota. Ik heb al gezegd dat 
volgens deze nota het financiële beeld 
voor 1982 in een half jaar tijds met 
ruim 12 mld. is verslechterd. Deze 
tegenvaller wordt in 1982 via aanvul-
lende ombuigingen slechts voor 3 
mld. gecompenseerd, terwijl de voor 
1983 binnen het kabinet afgesproken 
compensatie ruim 8 mld. bedraagt. Ik 
teken hierbij nog aan dat de besluit-
vorming in de Voorjaarsnota voor 
1982 vrijwel identiek is aan het 
standpunt dat de fractie van D'66 in 
de Tweede Kamer sinds eind januari 
heeft ingenomen, namelijk 3 a 4 mld. 
bezuinigen, waarvan 1 mld. te 
besteden aan werkgelegenheidsbe-
leid. 

Wie deze bedragen ziet en tevens 
kijkt naar de voor 1982 verwachte 
omvang van het financieringstekort, 
kan toch niet serieus beweren dat het 
huidige kabinet louter uit ombuigings-
maniakken zou bestaan. Integendeel! 

In het licht van zulke enorme tegen-
vallers zullen wij moeten erkennen 
dat de binnen het kabinet afgesproken 
ombuigingstotalen voor 1982 en 1983 
eerder als een min imum- dan als een 
maximumtaakstelling moeten worden 
beschouwd. Het zou onverantwoord 
zijn daar anders over te denken. In dit 
licht is het voor mij ook onbegrijpelijk 
dat de Ministers van de Partij van de 
Arbeid uit het vorige kabinet zijn 
gestapt vanwege het feit dat dat 
kabinet te veel zou ombuigen en te 
weinig aandacht zou hebben voor het 
werkgelegenheidsbeleid. 

Ik vind dat nogal laf, zeker wanneer 
diezelfde Partij van de Arbeid een 
maand later een verkiezingsprogram-
ma opstelt, waarin wordt gesproken 
over een totalefinanciële problematiek 
van ten minste 25 a 30 mld. en zo 
mogelijk nog meer, wanneer de 
economische groei lager dan 1 % zou 
zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Herinner ik 
het mij nu helemaal verkeerd dat het 
met name de heer Engwirda was die 
bij de begrotingsbehandeling van 
Financiën het financieringstekort wat 
hoger wilde stellen dan de Minister 
van Financiën op dat moment verant-
woord achtte? 

De heer Engwirda (D'66): Dat klopt 
maar het is niet per definitie zo dat 
wanneer de Minister van Financiën 
een bepaald percentage voorstelt, ik 
dat altijd een half procent hoger wil 
hebben. Ik heb toen gezegd dat een 
percentage van 6,5 allerlei negatieve 
effecten zou geven en voorgesteld dit 
op 7 te brengen. Ik constateer dat het 
nu bijna 10% is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Bevat het 
plan-Scholten dat door D'66 in 
'Perspectief 1986' zo omhelsd is, ook 
in eerste instantie, ter wille van de 
belastingverlaging om de bestedingen 
op peil te houden, niet een verhoging 
van het financieringstekort? 

De heer Engwirda (D'66): Zoals de 
heer Wöltgens ongetwijfeld weet - hij 
heeft toch ook sympathie voor dit 
plan - geeft dit plan een zeker risico 
voor het financieringstekort in het 
eerste jaar van de uitvoering. Voor-
waarde voor doorvoering van dit plan 
is dan ook dat het vier jaar achtereen 
wordt volgehouden en dat hierover 
afspraken worden gemaakt met 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat 
betekent dus een hoger financierings-
tekort in bij voorbeeld 1983 dan nu 
het geval is. 
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De heer Engwirda (D'66): Dat gebeurt 
dan wel in een planmatige aanpak en 
niet ad hoc. Dat zou de heer Woltgens 
moeten aanspreken. 

De heer Woltgens (PvdA): Dat spreekt 
mij inderdaad geweldig aan. De inzet 
van de ministers van de Partij van de 
Arbeid was nu juist de planmatige 
aanpak. 

De heer Engwirda (D'66): Ik ben het 
daar niet mee eens. Mijn kritiek hierop 
is geweest - dat is in 'Perspectief 
1986' ook te lezen - dat juist het 
vorige kabinet te zeer op de korte 
termijn heeft gemikt. 

Het is tekenend dat het vorige 
kabinet - het is erg jammer, maar ik 
moet het constateren - niet met een 
stuk voor het beleid op de middellange 
termijn is gekomen. Het kabinet 
daarvóór had Bestek '81. Wij hadden 
daar veel kritiek op, maar ik vind het 
jammer dat het tweede kabinet-Van 
Agt niet met een beleidsstuk voor de 
middellange termijn is gekomen. 
Vandaar dat wi j zelf maar zo'n stuk 
hebben geproduceerd: Perspectief 
'86. 

Ik wi l mijn vriendelijke woorden aan 
de Partij van de Arbeid afmaken. Ik 
vind namelijk tenslotte dat de heer 
Den Uyl het wel helemaal bont maakt 
wanneer hij vervolgens D'66 verwijt 
dat het door in het kabinet te blijven 
zitten naar rechts dreigt te worden 
meegezogen. 

De heer Woltgens (PvdA): Dat is toch 
duidelijk. 

De heer Engwirda (D'66): Wij hebben 
gekozen voor onze verantwoordelijk-
heid. De Partij van de Arbeid heeft dat 
eerst niet gedaan, maar een maand 
later wel via de publikatie van haar 
verkiezingsprogramma. Daarom vind 
ik het een volstrekt valse voorstelling 
van zaken dat wij nu opeens naar 
rechts worden meegezogen, alleen 
vanwege het feit dat de Partij van de 
Arbeid niet in het kabinet zit. 

De heer Woltgens (PvdA): Ik ben het 
helemaal met de heer Engwirda eens 
als het over hem gaat. Hij wordt niet 
naar rechts meegezogen. Hij heeft 
echter niet ten onrechte zojuist 
gezegd: omdat het kabinet die 
plannen niet heeft gemaakt, maken 
wij een eigen plan. Wat is van dat 
Perspectief '86 terug te vinden in het 
kabinetsbeleid zoals dat nu met vijf 
D'66-ministers, die toch ook D'66 
vormen, naar voren wordt gebracht? 

De heer Engwirda (D'66): De Minister 
van Economische Zaken heeft op het 

punt van het economisch structuurbe-
leid de nodige aanzetten, die ook in 
Perspectief '86 worden genoemd, 
gedaan. Ik denk allereerst aan de 
Maatschappij voor industriële projec-
ten en voorts aan de ombuiging van 
het regionale beleid in de richting van 
meer decentralisatie en van een 
grotere rol voor de regionale ontwik-
kelingsmaatschappijen. Daarom 
begrijp ik de vraag van de heer 
Woltgens niet goed. 

De heer Woltgens (PvdA): Dat is één 
van de tien punten. Gaat u die negen 
andere punten eens na. 

De heer Van der Hek (PvdA): Een 
kinderhand is blijkbaar gauw gevuld. 

De heer Engwirda (D'66): Ik wi l graag 
die andere punten nog eens nagaan, 
maar het plan is natuurlijk pas een 
paar weken geleden ontwikkeld. Wij 
mochten noch van onze ministers, 
noch van die van de Partij van de 
Arbeid verwachten dat zij voordat het 
plan ontwikkeld was het al hadden 
uitgevoerd. Dan hadden wi j het 
namelijk niet hoeven te schrijven. 

Waar komt die financiële tegenvaller 
van 12 mld. in een half jaar t i jd nu 
ineens vandaan? Uit de Voorjaarsnota 
valt af te leiden dat die tegenvaller 
door vier factoren wordt bepaald. 
Allereerst zijn de aardgasbaten 4,2 
mld. tegengevallen. Wij hebben 
daarmee een voorproefje gekregen 
van wat ons, na jaren van steeds 
verder stijgende gasbaten, te wachten 
staat wanneer de aardgasbaten in de 
tweede helft van de jaren '80 permanent 
zullen gaan dalen. 

Voorts heeft de tegenvallende 
macro-economische ontwikkeling, 
inclusief de werkloosheidsuitgaven, 
de rentelasten en de loon- en prijsbij-
stellingen tot een verhoging van de 
overheidsuitgaven met 3 mld. geleid. 

Mede als gevolg hiervan vallen de 
belastingopbrengsten 2,7 mld. tegen 
en bovendien doen zich in de sfeer 
van de normale begrotingsuitvoering 
tegenvallers voor van per saldo 2,2 
mld. 

Over die laatste tegenvaller wi l ik de 
Minister van Financiën toch nog een 
vraag stellen. Hoe kan hij al in zijn 
brief van 17 maart spreken over 
dreigingen in de begrotingsuitvoering? 
Is dat niet erg vroeg? Er waren op dat 
moment immers nog maar twee 
maanden van het begrotingsjaar 1982 
verstreken. Hoe kan op zo'n vroegti jdig 
moment al worden gesproken over 
dreigingen in de begrotingsuitvoering? 
Wijst dat er niet op dat die begroting 
op een niet erg realistische basis was 
opgesteld? 

Over de specifieke voorstellen uit 
de Voorjaarsnota kan ik kort zijn 
omdat die voorstellen ofwel gister-
avond reeds afzonderlijk behandeld 
zijn of nog behandeld zullen worden 
in de vorm van suppletoire begrotin-
gen. Bovendien heb ik al gezegd, het 
totaal voorgestelde ombuigingsbe-
drag voor 1982 als een minimum-taak-
stelling te zien. Dat houdt in dat, 
voorzover wi j bezwaren tegen 
bepaalde ombuigingen hebben, 
daarvoor elders compensatie zal 
moeten worden gevonden. Niettemin 
kondig ik nu al aan dat er bij mijn 
fractie tegen de volgende ombuigings-
voorstellen grote bezwaren bestaan: 

1. de voorgestelde afschaffing van 
isolatiesubsidies voor huiseigenaren-
bewoners; 

2. de ombuiging op de gezinsverzor-
ging en de maatschappelijke dienstver-
lening aan bejaarden, die wi j strijdig 
vinden met het streven naar een 
verantwoorde afbouw van de intra-mu-
rale zorg; 

3. de wijze van beëindiging van de 
subsidie aan diverse vormingsinterna-
ten; 

4. de eenmalige vermindering van 
de uitgaven voor het emancipatiebe-
ieid. 

Vervolgens leven bij mijn fractie ten 
aanzien van de ombuigingen nog de 
volgende vragen. In de eerste plaats 
betreur ik het, dat ondanks gedane 
toezeggingen de werkgelegenheids-
en koopkrachteffecten van de ombui-
gingen niet in de Voorjaarsnota zijn 
opgenomen. 

In de tweede plaats blijft mi jn 
fractie erbij dat de motie-Rietkerk-Lub-
bers haar geldigheid heeft behouden. 
Wij zijn van mening dat de bestaande 
rechtsposities van een willekeurige 
beroepsgroep niet zo maar door de 
schoorsteen kunnen worden gejaagd. 
Er lijkt hier sprake van een apart 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor een 
kleine groep. 

Verder vragen wi j wederom 
aandacht voor de wenselijkheid van 
horizontaal begroten, een van de 
betere suggesties van de commissie-
Vonhoff, die doelmatigheid en 
rechtvaardigheid kan bevorderen, ook 
als het om ombuigingen gaat, en 
'dubbel pakken' kan voorkomen. 

Ik kom toe aan enkele opmerkingen 
over het werkgelegenheidsplan. Mijn 
fractiegenote mevrouw Dekker zal de 
hoofdmoot van dat plan voor haar 
rekening nemen. Ik wil mi j beperken 
tot enkele opmerkingen over de 
financiering van het plan en de 
daarvan te verwachten effecten, 
alsmede over het economisch 
structuurbeleid. 
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Voor de financiering van het 
werkgelegenheidsplan was in het 
informatie-akkoord van De Galan en 
Halberstadt al drie miljard uitgetrok-
ken. Volgens de Voorjaarsnota is 
daaraan nu voor 1982 en 1983 
ongeveer 500 min. toegevoegd. 
Begrijp ik goed dat de 3,5 mld. gulden 
die op die manier beschikbaar is door 
het kabinet wordt gezien als een 
min imum taakstelling? Ik zou mij 
namelijk kunnen voorstellen dat dit 
bedrag in het kader van de begroting 
1983 nog verder werd verhoogd, bij 
voorbeeld in samenhang met de 
voorgestelde korting op de ambtena-
rensalarissen, op voorwaarde dat dit 
dan gecompenseerd wordt via extra 
ombuigingen elders. Graag hoor ik op 
die vraag een antwoord van de 
Regering. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al 
gezegd dat de eerste versie van het 
werkgelegenheidsplan volgens mijn 
fractie helaas te zeer op de korte 
termijn is gericht. Alleen al daarom 
mogen van het plan geen wonderen 
worden verwacht. Dat blijkt ook wel 
uit de berekening van de effecten van 
het plan: 12.500 arbeidsplaatsen in 
1982 en 14.000 arbeidsplaatsen in 
1983. Zeker wanneer men rekening 
houdt met het omvangrijke bedrag 
dat voor het plan ter beschikking is 
gesteld is dat bepaald geen resultaat 
om over naar huis te schrijven. Dit 
geldt te meer wanneer men bedenkt, 
dat de stijging van de geregistreerde 
werkloosheid dit jaar volgens het 
Centraal Economisch Plan ongeveer 
12.000 personen per maand bedraagt. 

Mijnheer de Voorzitter! Hiermee 
kom ik toe aan het deel van het 
werkgelegenheidsplan dat betrekking 
heeft op het economisch structuurbe-
leid. De meeste daar genoemde 
instrumenten zijn al uitvoerig bespro-
ken tijdens de laatste behandeling van 
de begroting van Economische Zaken. 
Het wetsontwerp tot oprichting van 
de Maatschappij voor Industriële 
Projecten zullen wi j hopelijk direct na 
het zomerreces in deze Kamer 
behandelen. Wel wil ik de Regering 
nog een vraag stellen over de kans op 
realisatie van de ambitieuze taakstel-
ling uit het het vorig jaar gesloten 
regeerakkoord om in de periode van 
1982 tot en met 1985 20 mld. aan extra 
investeringen te genereren. 

Ik verwijs daarbij naar het antwoord 
op de voorbereidende vraag 65, waar 
deze taakstelling nader wordt gespeci-
ficeerd. Wat zijn thans de vooruitzich-
ten van realisatie van de daar genoem-
de investeringen in de energiesfeer (6 

mld.), de MIP (5,2 mld.), het investe-
ringsloon (5,25 mld.) en de verbetering 
van de industriële structuur (3 m ld j? 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik 
toe aan de bespreking van die 
ordinaire belastingverhoging met de 
ongelukkige naam: de solidariteitshef-
f ing. Ik heb daar grote moeite mee, 
niet alleen vanwege de naam. Ik heb 
dat al eerder in de Kamer doen 
blijken. De maatregel staat bovendien 
op gespannen voet met de wens uit 
Perspectief '86 om de komende jaren 
juist tot belastingverlaging te komen. 
Het is en blijft daarom een weinig 
gelukkig voorstel. 

Dat neemt niet weg dat het, gezien 
de astronomische hoogte van het 
financieringstekort, volstrekt onverant-
woord - ik zeg dit met name aan het 
adres van de VVD - zou zijn, nog weer 
een nieuw gat te laten vallen in de 
overheidsfinanciën. Alleen al om die 
reden, en omdat wi j ervan uitgaan dat 
de maatregel per 1 januari zal zijn 
verdwenen, zal mijn fractie zich er niet 
tegen verzetten. 

De heer Koning (VVD): Dat is natuurlijk 
een heel aardige opmerking van de 
heer Engwirda, maar ik heb tot nu toe 
in dit Huis, waar ik nu vijftien jaar zit 
elke belastingsverhoging horen 
verdedigen met de opmerking, dat zij 
buitengewoon vervelend was om 
allerlei redenen, maar dat zij zo nodig 
was voor de schatkist. Ook vorige 
kabinetten hebben daarin gefaald, 
maar ik zou wel eens wil len zien dat 
dit kabinet, waarvoor ook de heer 
Engwirda verantwoordeli jkheid 
draagt, een begin maakte om de 
goede voornemens om belastingver-
zwaringen niet verder door te voeren, 
zoals ook in het mooie plan voor 1986 
staat, daadwerkelijk uit te voeren. 

De heer Engwirda (D'66): Ook het 
kabinet waarvan de VVD deel uitmaak-
te, was dit van plan, maar heeft het 
eveneens niet waar kunnen maken. 
Deze belastingverhoging moet helaas 
worden doorgevoerd. Ik heb er geen 
moeite mee dat u daar bezwaar tegen 
maakt. Wel heb ik er moeite mee - ik 
vind het zelfs tamelijk hypocriet - als 
ik de heer Joekes krokodilletranen zie 
schreien over het hogefinancieringste-
kort. Uw voorstel zou er namelijk op 
neerkomen dat het financieringstekort 
nog hoger wordt. 

De heer Koning (VVD): Ik geef de 
geachte afgevaardigde in overweging 
om nog eens na te lezen wat ik heb 
gezegd bij de behandeling van het 
belastingplan-1982. Bij die gelegen-
heid heb ik aangegeven waarom ook 
deze heffing niet behoefde te worden 
doorgevoerd. 

De heer Engwirda (D'66): U zult mij 
ten goede wil len houden dat ik dat 
even moet nalezen, want ik ken uw 
toespraken niet uit mijn hoofd, zeker 
niet die van drie maanden geleden . 

De heer Joekes (VVD): Dat is een 
gemis. Overigens maak ik uit naam 
van de krokodillen ernstig bezwaar 
tegen het gebruik van de term 
'krokodilletranen'. 

De heer Engwirda (D'66): Ik wi l u ook 
niet met een krokodil vergelijken... 

De heer Joekes (VVD): Daar zijn de 
krokodillen u ook zeer dankbaar voor. 
Wij hebben betoogd dat deze heffing 
niet nodig is, aangezien zij niet ten 
laste behoeft te komen van het tekort. 
Ze was aanvankelijk bedoeld - en ik 
neem aan dat dit nog steeds zo is, 
want zelfs dit kabinet zal niet iedere 
drie dagen van richting veranderen -
om een deel van het scheppen van 
directe banen te financieren. Wij 
vinden een deel daarvan minder 
nodig. Er is dus geen sprake van dat 
het tekort wordt verhoogd. U moet 
goed luisteren. 

De heer Engwirda (D'66): Ik kan dat 
volgen, maar... 

De heer Joekes (VVD): Dat is al heel 
wat ! 

De heer Engwirda (D'66): Ik doe ook 
mijn best. De heer Joekes heeft 
volgens mij dan wel de plicht om aan 
te geven welk deel van het werkgele-
genheidsplan moet worden geschrapt. 
Als hij dat niet doet, bedrijft hij 
goedkope oppositie. 

De heer Joekes (VVD): Daar heb ik 
niet van terug, behoudens de opmer-
king dat de plichten die de geachte 
afgevaardigde mij oplegt in de 
eerstvolgende fase uiteraard zullen 
worden vervuld. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de heer Engwirda 
nog wil len vragen ... 

De Voorzitter: Ik zou de heer Engwirda 
op dit moment willen vragen, zijn 
betoog te vervolgen, want ik wi l 
bevorderen - en men weet dat er nog 
vele stemmingen komen na de 
lunchpauze - dat de eerste termijn 
van de zijde van de Kamer nog vóór de 
avondpauze is afgerond. Dat betekent 
dat er heel weinig kan worden 
geïnterrumpeerd. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vat mijn bijdrage aan dit 
debat als volgt samen. De enorme 
verdere stijging van zowel de werk-
loosheid als het financieringstekort in 
het afgelopen jaar is naar mijn 
mening een duidelijk teken van de 
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dreigende onbestuurbaarheid van de 
Nederlandse economie. Voorjaarsnota 
en werkgelegenheidsplan zijn niet 
meer dan een noodverband voor de 
diepe wonden die de afgelopen jaren 
aan de Nederlandse economie en 
werkgelegenheid zijn toegebracht. 

De solidariteitsheffing moet in dat 
'noodverband' worden gezien als een 
doekje voor het bloeden. Willen wi j 
economie en werkgelegenheid weer 
werkelijk gezond maken, dan is een 
totaal andere aanpak nodig dan de 
laatste jaren is gevolgd. Er moet een 
nieuwe, gedurfde aanpak komen, die 
een aantal jaren achtereen zal moeten 
worden volgehouden. Een aanpak 
waarover met werkgevers en werkne-
mers afspraken moeten worden 
gemaakt in de vorm van een meer-
jarig sociaal contract. Alleen langs die 
weg ontstaat uitzicht op herstel van 
economie en werkgelegenheid. Alleen 
langs die weg ontstaat een perspectief 
om uit de huidige problemen te 
komen. 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de ernst en de 
omvang van de werkloosheid is al 
veel gezegd en geschreven. Uit deze 
week bekend geworden gegevens 
blijkt dat de werkloosheid in het 
afgelopen jaar in ons land zelfs is 
gestegen met 45%. Dit betekent een 
toeneming welke die in de ons 
omringende landen nog aanzienlijk 
overtreft. Misschien heeft de bewinds-
man hiervoor een verklaring. 

Omdat in dit werkgelegenheidsplan 
hieraan volstrekt onvoldoende 
aandacht wordt besteed, wi l 
ik er nog eens de nadruk op leggen, 
dat naast jongeren vooral vrouwen en 
meisjes extra zwaar worden getroffen. 
Dit moet veel meer tot uitdrukking 
komen in de beleidsvoornemens. Ik 
wi l vooropstellen, dat een ieder die 
wil en kan werken recht op arbeid en 
dus op inkomen en op een uitkering 
heeft, ongeacht geslacht, ras of 
huwelijkse staat. Kunstmatige en 
feitelijk discriminerende categorise-
ring volgens al dan niet geregistreerde, 
genoteerde of welke soorten werkzoe-
kenden dan ook moet worden verwor-
pen. Hieronder vallen ook eufemis-
men, zoals 'het voorkomen van het 
uitlokken van extra arbeidsaanbod'. 
Dit komt gewoonweg neer op discri-
minatie. Mijnheer De Korte, jammer 
voor uw nieuwe fractievoorzitter! 

De spreektijd die mij ter beschikking 
staat dwingt mij behalve tot snelheid 
in spreken, ook tot concentratie op 

hoofdpunten, zoals herverdeling van 
arbeid, arbeidsmarktbeleid, jeugd-
werkloosheid en enkele meer specifie-
ke onderdelen. Ik zal dus helaas niet 
op alle onderdelen van dit werkgele-
genheidsplan kunnen ingaan. Het is 
overigens jammer, dat het niet 
mogelijk is gebleken, het totale 
regeringsbeleid, dat wi l zeggen 
werkgelegenheidsbeleid en bezuini-
gingen, gekwantificeerd naar het 
aantal arbeidsplaatsen aan te geven. 
Voorts maakt dit plan wel duidelijk, 
dat, helaas, dé remedie tegen dé 
werkloosheid niet voorhanden is. 

Hoe succesvol het structureel 
herstelbeleid ook zal zijn, voor mijn 
fractie is het duidelijk dat hiermee niet 
kan worden volstaan voor de bestrij-
ding van de werkloosheid. Daartoe zal 
vooral gekozen moeten worden voor 
een grootscheeps programma van 
herverdeling van arbeid, waaronder 
de planmatige bevordering van 
deeltijdarbeid. De fractie van D'66 
dringt in dit opzicht dan ook aan op 
grotere voortvarendheid en duidelijker 
taakstelling dan uit dit werkgelegen-
heidsplan blijkt. 

Die herverdeling van arbeid is 
volgens de visie van mijn fractie 
echter niet alleen noodzakelijk om 
redenen van terugdringing van de 
werkloosheid. Andere redenen zijn: 

1. het bieden van gelijke kansen op 
betaald werk aan vrouwen en mannen, 
waardoor tevens de mogelijkheid 
bestaat tot herverdeling van onbetaald 
werk; 

2. het bieden van een perspectief 
aan jongeren in verband met de 
sociaal kwalijke gevolgen van langdu-
rige werkloosheid; 

3. het bieden van kansen tot 
reïntegratie van arbeidsongeschikten 
in het arbeidsproces. 

Met de in het werkgelegenheidsplan 
geformuleerde randvoorwaarden met 
betrekking tot verkorting van de 
arbeidsduur kan mijn fractie insterrv 
men. Hoewel verplichte invoering van 
arbeidstijdverkorting over de gehele 
linie de meest aangewezen weg lijkt 
om tot herverdeling van arbeid te 
komen, kan dit naar de mening van 
mijn fractie op korte termijn niet 
worden gerealiseerd, voornamelijk 
vanwege fricties op de arbeidsmarkt 
en de inkomensconsequenties voor 
de lage inkomens. Dit houdt tevens in, 
dat in beperkte sectoren, waar deze 
bezwaren zich niet of minder voor-
doen, wèl tot invoering van een 
verkorte arbeidsduur kan worden 
overgegaan. Daarbij gaat de voorkeur 
van mijn fractie uit, vooral op grond 
van emancipatorische overwegingen, 
naar verkorting van de werkdag. 

Hoewel in het werkgelegenheidsplan 
de diverse vormen van arbeidstijdver-
korting uitvoerig worden beschreven, 
valt het op dat daarin geen voorkeur 
voor een bepaalde vorm wordt 
uitgesproken. Deelt het kabinet de 
opvatting dat arbeidstijdverkorting 
per dag om vooral emancipatoire 
redenen de voorkeur verdient? Zo ja, 
wi l het dat dan meer tot uitdrukking 
brengen? 

Mijn fractie heeft de laatste jaren 
keer op keer gepleit voor invoering op 
grote schaal van deeltijd. Ik verwijs 
onder meer naar de motie-Engwirda, 
die verleden jaar is aangenomen en die 
ook in het werkgelegenheidsplan wordt 
vermeld. Planmatige bevordering van 
deeltijdarbeid kan immers leiden tot 
een substantiële verkorting van de 
individuele arbeidsduur. Ten opzichte 
van de algemeen verplichte invoering 
van een verkorte werkdag kan 
deeltijdarbeid veel meer op basis van 
vrijwil l igheid geschieden. Daarbij kan 
meer rekening worden gehouden met 
individuele voorkeuren en behoeften. 
Bovendien kan de overgang naar 
arbeidstijdverkorting flexibeler 
verlopen. 

Wij hechten zeer veel belang aan 
het streven van de Regering om 
deeltijdarbeid toegankelijk te maken 
voor die categorieën werkzoekenden, 
zowel mannen als vrouwen, die nu 
nog niet op deeltijd zijn gericht. Wij 
onderstrepen daarbij het belang dat 
deeltijd in alle functies en beroepen 
en op alle niveaus, met name op 
hoger en middelbaar niveau, wordt 
ingevoerd. 

In de tweede plaats dienen deeltijd-
werkers gelijke rechten en kansen te 
worden geboden ten opzichte van 
volletijdwerkers door middel van 
gelijkheid in rechtspositie, met name 
op het gebied van sociale voorzienin-
gen, pensioenrechten, opleidings- en 
promotiekansen en medezeggen-
schap. Het is bovendien van belang 
dat de voorlichting met betrekking tot 
de invoering van deeltijdarbeid ten 
opzichte van het bedrijfsleven en 
lagere overheden, alsmede de sector 
van de niet-commerciële dienstverle-
ning sterk wordt geïntensiveerd. Is het 
kabinet bereid tot een nadere uitwer-
king langs deze lijnen? 

In de quartaire sector kan invoering 
van herverdeling van arbeid dwingen-
der geschieden dan in de marktsector, 
en wel langs de volgende wegen. 
Vacatures en nieuwe arbeidsplaatsen 
moeten in beginsel ook in deeltijd 
vervuld kunnen worden. Minimaal 
een kwart, oplopend tot de helft van 
de vacatures en nieuwe arbeidsplaat-
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sen moet in deeltijdarbeid worden 
omgezet. In bepaalde sectoren kan, 
afhankelijk van de arbeidsmarktsitua-
tie, alvast een verplichte verkorting 
van de werkweek worden ingevoerd, 
bij voorkeur via verkorting van de 
arbeidsdag, met name in het onderwijs 
en in de gezondheidssfeer. 

Wat de marktsector betreft zal het 
accent ten aanzien van de herverdeling 
van arbeid vooral op het stimuleren 
van deeltijdarbeid moeten worden 
gelegd. Dit sluit niet uit dat in bepaalde 
bedrijven of bedrijfstakken ook tot 
andere, verder gaande vormen van 
arbeidstijdverkorting kan worden 
overgegaan, afhankelijk van het 
bereiken van overeenstemming 
tussen de c.a.o.-partners. Herverdeling 
van arbeid in de marktsector verdient 
naar de mening van de fractie van 
D'66, wat de concrete uitvoering en 
uitwerking betreft in het c.a.o.-overleg 
nader te worden ingevuld. Daarbij 
zullen diverse vormen van herverde-
ling, zoals deelti jdarbeid, verkorting 
van de werkdag en wisselweken aan 
de orde kunnen komen. Mijn fractie 
pleit derhalve voor een gedecentrali-
seerde en gedifferentieerde aanpak, 
waarbij de primaire verantwoordelijk-
heid bij werkgevers en werknemers 
wordt gelegd. Wij zouden ons bij 
voorbeeld kunnen voorstellen dat met 
name in het bank- en verzekeringswe-
zen al verder gaande doelstellingen 
voor herverdeling van arbeid gesteld 
zouden kunnen worden dan in 
bepaalde industriële bedrijfstakken. 
Ook dit is echter een zaak voor het 

c.a.o.-overleg. Wel bepleit mijn fractie 
dat het punt van de herverdeling van 
arbeid, alsmede de stimulerende 
maatregelen die de overheid in dat 
verband kan nemen, zoals voorl ichting 
en subsidies, in het al in ander 
verband door mijn fractie bepleitte 
meerjarige sociaal contract, opgeno-
men in Perspectief '86, als één van de 
hoofdpunten wordt opgenomen. 

Aangezien de kwantitatieve discre-
pantie op de arbeidsmarkt tussen 
vraag en aanbod momenteel zo 
enorm is, dreigt het gevaar dat de nog 
alti jd aanwezige kwalitatieve tekortko-
mingen van de arbeidsmarkt ten 
onrechte te weinig aandacht krijgen. 
Daarbij komt dat verder gaande 
herverdeling van arbeid extra eisen 
aan de arbeidsmarkt stelt, waaraan 
zonder verder gaande maatregelen 
niet kan worden voldaan. 

Om bovendien aan de vereiste 
kwalificaties tegemoet te komen bij 
economische herstructurering, 
innovatie en speerpuntenbeleid, acht 
mijn fractie nadere aanpassing nodig 
in de onderwijs- en scholingsvoorzie-
ningen. Wij bepleiten in dit verband 
om de beschikbare instrumenten voor 
om-, her- en bijscholing een meer 
dwingend karakter te geven. Dit zal 
dan gepaard moeten gaan met 
uitbreiding van de opleidingscapaci-
teit. 

Naast verdergaande afstemming 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt, 
bepleit mijn fractie ter verbetering van 
de werking van de arbeidsmarkt 
onder meer een grotere differentiatie 

van de loonontwikkeling, via een 
sectoraal gedifferentieerd loonbeleid 
waarbij voorkomen moet worden dat 
binnen bepaalde marges de loonver-
schillen te groot worden. Hierbij 
tekenen wi j aan dat geldelijke beloning 
niet het enige middel is om te komen 
tot een betere motivatie en een 
optimaal arbeidsklimaat. Vergroting 
van de betrokkenheid van de werkne-
mer bij het wel en wee van de 
onderneming via verbeterde medezeg-
genschap naar gedemocratiseerde 
bedrijfsvormen, het verbeteren van de 
kwaliteit van het werk en van de 
organisatie van de produktie zijn 
hiertoe ook van belang. Voorts lijkt 
het ons ook gewenst het begrip 
'passende arbeid' te verruimen en het 
begrip systematischer en beter 
toegankelijk op te zetten, waardoor 
werklozen eerder verplicht kunnen 
worden gesteld werk te aanvaarden. 
Dit zou kunnen bijdragen aan de 
oplossing van het schaarsteprobleem. 

Naar de mening van mijn fractie 
wordt dit aspect in het werkgelegen-
heidsplan onderschat. Voorts zou het 
beschikbaar zijn voor een bepaalde 
functie kunnen worden uitgebreid tot 
belendende functies of beroepen. Het 
begrip 'passende arbeid' zal aldus van 
toepassing zijn op groepen van 
beroepen ofte wel beroepenfamilies. 

Ik kom tot het jeugdwerkplan. 
Hoezeer vrouwen extra worden 
getroffen door de werkloosheid, 
wordt geïllustreerd door het percenta-
ge werkloze meisjes, namelijk 51, 
terwijl het percentage werkloze 
jongens 24 is. Dit komt naar onze 
mening in het jeugdwerkplan volstrekt 
onvoldoende tot uitdrukking. De 
maatregelen, ook in het jeugdwerkplan 
voorgesteld, zouden in evenredigheid 
met deze veel hogere werkloosheid 
onder meisjes moeten worden 
aangewend. 

Ook missen wi j in dit plan speciale 
aandacht voor de jeugdige drop-outs, 
de totale kanslozen. Naast intensive-
ring van het beleid dat in het jeugd-
werkplan is opgenomen, is mijn 
fractie - in tegenstelling tot voorstellen 
voor globale en ongerichte maatrege-
len - voorstander van op decentraal 
niveau in te vullen meerjarige afspra-
ken tussen werkgevers en werknemers 
voor extra werkgelegenheid voor 
jongeren. In dit verband denken wij 
vooral aan de voorstellen van de Raad 
voor het Jeugdbeleid. 

Van de nieuwkomers op de arbeids-
markt blijkt een nog groter deel te zijn 
opgeleid voor de quartaire sector. Dit 
geldt in nog sterkere mate voor 
meisjes. Bij de behandeling van het 
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arbeidsmarktbeleid ben ik al ingegaan 
op de noodzaak van een verder 
gaande afstemming van het onderwijs 
en de opleidingen op de arbeidsmarkt, 
vooral op de marktsector. Mijn fractie 
bepleit daarom, een zwaarder accent 
te leggen op de beroepsopleidingsmo-
gelijkheden voor jongeren in plaats 
van nog meer op de quartaire sector 
gerichte voorzieningen, zoals de 
voorgestelde werkgelegenheidsverrui-
mende maatregelen. De voorstellen 
tot herverdeling van arbeid - vooral 
het tot stand brengen van veel meer 
deeltijdbanen, zoals mijn fractie 
voorstaat - zal een aanzienlijke 
bijdrage aan de werkgelegenheid van 
jongeren dienen te leveren. 

Voorts pleiten wij voor meer 
aandacht en ondersteuning van 
initiatieven die werklozen - in het 
bijzonder jongeren - in de gelegenheid 
stellen, zelfstandig of in samenwerking 
met andere werklozen een onderne-
ming te stichten. In dit verband 
bepleiten wi j ook extra aandacht voor 
de EAJ-regeling. 

Ten slotte is er het gemeenschapsta-
kenplan, dat onder het Ministerie van 
CRM ressorteert. Waar dit een 
verplichtend karakter zal krijgen, lijkt 
invoering van een maatschappelijke 
dienstplicht die voor alle jongeren zal 
gelden, sowieso eerlijker. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat een ruime 
meerderheid van de Nederlandse 
bevolking voorstander is van zulk een 
algemene maatschappelijke dienst-
plicht. Kan de Minister van Sociale 
Zaken en werkgelegenheid meedelen 
wanneer het door zijn voorganger bij 
de behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
toegezegde onderzoek naar de 
mogelijkheden tot invoering hiervan 
gereed zal zijn? Hoever is het onder-
zoek inmiddels gevorderd? 

Ten slotte dringen wi j aan op een 
spoedige oordeelsvorming over alle 
voorstellen en banenplannen die in de 
afgelopen maanden zijn ingediend. 
Daarbij vraag ik tevens, welke criteria 
de Minister voor deze beoordeling 
hanteert. Vooral het advies van de 
Emancipatieraad dient wat ons betreft 
te worden verwerkt in nadere versies 
van het werkgelegenheidsplan. 

Sanering, stroomli jning en vereen-
voudiging van de ruim honderd 
verschillende regelingen en voorzie-
ningen is voorts dringend gewenst, in 
het bijzonder om de noodzakelijke 
snelheid in de procedures te krijgen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn eerste 
reactie op de Voorjaarsnota, eerste 
pagina, was er een van sprakeloosheid. 
Dat kwam door de begeleidende brief 
van de Minister. Op 27 april j l . heb ik 
bij de behandeling van de brief van de 
Minister-President over de Voorjaars-
nota een motie ingediend, waarin 
werd gevraagd om in de Voorjaarsnota 
op een zo verantwoord en gedetail-
leerd mogelijke wijze aan te geven 
wat de werkgelegenheidseffecten 
zouden zijn. Ik dacht aan een soort 
kosten/baten-analyse; negatieve en 
positieve effecten naast elkaar. Wij 
zijn immers erg benieuwd naar het 
resultaat. Daar gaat het per slot van 
rekening om. 

De motie kon worden ingetrokken, 
omdat de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het vanzelfsprekend vond dat de 
werkgelegenheidseffecten van de 
voorgestelde maatregelen in de 
definitieve Voorjaarsnota werden 
aangegeven en uitgewerkt. Deze 
toezegging werd herhaald door de 
Minister-President, verlost van de 
Partij van de Arbeid, op 13 mei 
jongstleden. Hij zei: ' naar de stand 
van de besluitvorming tot op het 
ogenblik van demissionair worden 
was het zo, dat die effecten zouden 
worden vermeld in de volledig 
uitgeschreven voorjaarsnota, waaraan 
wij op dat moment leken toe te zijn'. 

Achteraf blijkt dat ik niet kritisch 
genoeg naar deze sl imme formulering 
heb geluisterd. De PvdA was weg en 
plotseling was het niet meer verant-
woord, een overzicht te geven van 
positieve en negatieve effecten op de 
werkgelegenheid. De Ministervan 
Financiën verwijst hiervoor naar zijn 
betoog tijdens de behandeling van 
het dekkingsplan voor 1982. Na 
enkele moeilijkheden te hebben 
genoemd voor een gedetailleerde 
weergave van de effecten, zei hij dat 
het Centraal Planbureau ertoe in staat 
is, van een volledig beleidspakket de 
macro-economische consequenties 
door te rekenen, inclusief de effecten 
op de werkgelegenheid. Nu blijkt niets 
van dit alles. 

Mijn conclusie is duidelijk. Het 
nieuwe kabinet durfde het niet aan, de 
globale effecten op de werkgelegen-
heid aan de Kamer te verstrekken of 
het kabinet heeft ons voorgelogen. Ik 
hoop dat de Minister uit deze twee 
mogelijkheden een keuze wi l maken. 

Voor mij is in ieder geval de 
rechtvaardiging komen te ontvallen 
aan het voeren van een fundamentele 

discussie over het pakket maatregelen 
dat de Voorjaarsnota geeft. Alles 
wordt verkocht onder het mom van 
herstel van de winst en dus vergroting 
van de werkgelegenheid. Aan het 
eerste wordt het nodige gedaan: 
fiscale lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven van een half miljard 
gulden met ingang van 1982 en 
verdere verlichting van een half 
miljard gulden met ingang van 1983. 
Wat dit kan betekenen voor de 
werkgelegenheid, probeert men 
echter niet eens aan te geven, evenmin 
als de negatieve effecten op de 
werkgelegenheid van de vele bezuini-
gingen die in de nota worden voorge-
steld. 

Hoe kan het kabinet dan denken dat 
dit beleid kan worden gedragen door 
de bevolking? Wie gelooft nog hierin? 
Alles wat mensen de laatste maanden 
over zich heen hebben gekregen, ziet 
men nog slechts als mooie woorden 
om allerlei groepen en instellingen de 
duimschroeven verder aan te draaien. 
Of het nu de kunsten, de toegevoegde 
raadslieden, de drugsverslaafden, de 
asielzoekers, het bibliotheekwerk of 
de vormingscentra zijn, het maakt 
allemaal niets meer uit. Overal wordt 
drastisch bezuinigd. Over de effecten 
voor de werkgelegenheid behoeven 
wij ons kennelijk niet druk te maken, 
want deze kunnen wi j niet uitrekenen. 

Dit is het omgekeerde van een 
volumebeleid; het is inkrimping, ook 
van de werkgelegenheid. Dit rechtvaar-
digt verdere inkrimping en zo blijven 
wij doorgaan. 

Om er nog iets van te maken 
resteert in 1982 255 min. gulden voor 
meer werkgelegenheid en in 1983 is 
202 min. gulden beschikbaar voor 
hetzelfde doel. Dit is een schijntje van 
het bedrag dat in 1982 en 1983 wordt 
omgebogen. Hierop ligt alle nadruk. 

In de Voorjaarsnota wordt hieraan 
een theoretische rechtvaardiging 
gegeven. Er wordt geschreven dat de 
tussen 1973 en 1981 toegenomen 
consumptieve vraag van overheid en 
particulieren de investeringen kenne-
lijk onvoldoende heeft gestimuleeerd. 
Bovendien, zo staat er onomwonden, 
is er nog niet bezuinigd, want in het 
verleden afgesproken ombuigingen 
zijn ten dele niet verwezenlijkt en voor 
zover zij wel tot stand kwamen, wordt 
het effect ervan teniet gedaan door 
beleidsintensiveringen en overschrij-
ding van uitgaven elders. Het beleid 
krachtens Bestek '81 is in de kern van 
de zaak goed, maar heeft dit niet 
kunnen bewijzen, omdat het tot op dit 
moment niet is uitgevoerd. 
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Als een minister van Financiën dit 
over zijn eigen beleid schrijft, lijkt mij 
er alle reden toe, beschaamd het 
hoofd te buigen en eventueel weg te 
gaan. Zo niet deze Minister. Hij blijft 
bli jmoedig zitten waar hij zit en 
verroert zich niet. 

Bovendien klopt zijn theoretische 
rechtvaardiging niet. Kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
Nederland, waaronder zeker het 
midden- en kleinbedrijf, zijn in hoge 
mate afhankelijk van de binnenlandse 
bestedingen. Niet voor niets neemt 
het aantal sluitingen en faillissementen 
in het midden- en kleinbedrijf enorm 
toe, dalen de reële inkomens van 
zelfstandigen in 1982 gemiddeld 4,5% 
ten opzichte van 1981 en heeft dit 
alles grote negatieve effecten op de 
werkgelegenheid. 

In het Centraal-economisch plan 
1982 wordt wel rekening gehouden 
met een terugloop van de economie 
ten gevolge van de beperkte consump-
tieve besteding. Het volume van de 
particuliere consumptie daalde in 
1981 met 2,5%, de bedrijfsinvesterin-
gen met 14%, de woningbouw met 
9%, de overheidsinvesteringen met 
14%, aldus dat plan. Alleen de 
materiële consumptieve uitgaven van 
de overheid, de militaire uitgaven in 
feite, lieten nog enige stijging zien. 

De conclusie in het Centraal-econo-
misch plan 1982 is dat er sterke 
argumenten zijn voor een gericht 
stimuleringsbeleid. Ter bescherming 
van de reële inkomens en deconsump-

tieve vraag wordt zelfs aan belasting-
verlaging gedacht. In de Voorjaarsnota 
wordt daarentegen geheel voorbijge-
gaan aan welk nieuw of ander beleid 
ook. Het is, nog meer dan vroeger, 
'meer van hetzelfde'. Intussen consu-
meert de consument niet méér, of het 
nu een particulier, een instelling of 
een overheidsorgaan is. Alles dreigt 
stil te gaan liggen, tot het internatio-
nale t i j weer een beetje aantrekt. 
Misschien kan Nederland dan nog een 
graantje meepikken. Een malaisestenv 
ming roept een malaise-economie op. 

De afgelopen jaren zijn met name 
de overheidsuitgaven flink gestegen. 
Dat heeft geen resultaat gehad, zo 
merkte de Minister op. Vanzelfspre-
kend niet: werklozen, arbeidsonge-
schikten, bijstandtrekkers krijgen 
minder dan toen zij werkten, maar 
zien wel de kosten stijgen en hun kans 
om ooit nog aan de bak te komen 
navenant afnemen. Er wordt wel een 
aanval gedaan op hun inkomensposi-
tie, door de bevriezing van boven-mo-
dale uitkeringen, kortingen op de 
kinderbijslag en de maximering van 
vereveningstoeslagen, om de meest 
recente maatregelen maarte noemen. 

Dit kabinet heeft niet aangetoond, 
en kan niet aantonen, dat het Bestek-
beleid succesvol zal zijn. Ook kan met 
het verhaal dat de overdrachtsuitgaven 
zo zijn gestegen niet worden aange-
toond dat een vergroting van de 
consumptieve vraag geen positief 
effect heeft op de investeringsgeneigd-
heid van de ondernemers. Het zijn 

allemaal slagen in de lucht. Men krijgt 
het er warm van, maar het helpt niets. 

Intussen verloopt alles precies 
omgekeerd als de mensen is beloofd: 
de minima gaan er meer dan 1 % op 
achteruit; voor het opvijzelen van de 
koopkracht van de echte minima is 
een bedrag van f 100 min. uitgetrokken, 
een bedrag dat zelfs voor deze 
beperkte groep inkomenstrekkers 
verre van voldoende is; de stijging 
van de werkloosheid komt niet tot 
sti lstand; het financieringstekort heeft 
een recordhoogte van 9,75% bereikt; 
de vermogenspositie van de onderne-
mers is verder scheefgetrokken; in 
een half jaar tijds zijn de additionele 
tegenvallers met f7,4 mld. toegeno-
men. Het is een ware dijkdoorbraak, 
waarop maar één reactie wordt 
gegeven: bezuinigingen, bezuinigin-
gen en nog eens bezuinigingen. 

Er wordt zelfs éénmalig bezuinigd 
op de voor subsidiëring van deeltijd-
arbeid beschikbaar gestelde middelen. 
Hoe klein dat bezuinigingsbedrag ook 
is, het is tekenend voor de keuzes die 
worden gedaan. De financiële midde-
len om meer mensen in deeltijd aan 
het werk te krijgen, moeten het 
ontgelden. Is dat, al met al, nu niet 
een ontzettend cynische aanpak? Alle 
ministeries krijgen een 'versoberings-
aanslag' - anders gezegd: een f inan-
ciële sanctie op het opvullen van 
vacatures. Op behoud van werkgele-
genheid wordt een straf gezet. 

Het Gemeente- en het Provincie-
fonds worden verder uitgekleed, 
waardoor werkgelegenheid bij de 
lagere overheden in gevaar komt. Het 
is niet duidelijk in welke mate de 
loonsomtrend van f660 min. daarvoor 
compensatie biedt. De nieuwe 
Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
daarover voor de VARA-microfoon 
opmerkingen gemaakt die overigens 
afwijken van het betoog dat de 
Minister-President hier hield tijdens 
de regeringsverklaring van dit 
kabinet. Deze zei toe zo veel als maar 
enigszins mogelijk is van die f660 
min. te wil len aanwenden voor 
vergroting van de werkgelegenheid in 
de overheidssector. Wat kunnen wij 
op dit punt nu werkelijk verwachten? 
Wat is het standpunt dat de Minister 
zal inbrengen in het ambtenarenover-
leg? 

De enige beleidsintensivering van 
belang is de fiscale lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven. Gezien de 
analyse die de Regering en het CPB 
geven van de vermogenspositie van 
de ondernemingen en van de grote 
overcapaciteit die daar in het algemeen 
bestaat is het zeer twijfelachtig of met 
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zo'n algemene lastenverplichting ook 
maar enigermate werkgelegenheid zal 
worden geschapen. Het kabinet blijkt 
het in elk geval niet te kunnen aanto-
nen. 

Ook de PPR-fractie vindt definancië-
le positie van het Rijk allerbelab-
berdst.... 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Beckers zegt dat 
die lastenverlichting eigenlijk niet zo 
goed is. Maar zij is toch wel op de 
hoogte van de huidige winstpositie 
van de bedrijven? Stel nu eens voor 
dat met zo'n lastenverlichting kan 
worden bereikt dat een paar honderd 
bedrijven minder failliet gaan dan 
anders het geval zou zijn: is dat dan 
geen werkgelegenheidsbeleid? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Waar het om 
gaat - wij pleiten daar al jaren voor - , 
is dat dit beleid van algemene 
lastenverlichtingen wordt omgezet in 
een gericht beleid. Het gaat er niet om 
dat er bij bedrijven die het moeilijk 
hebben maar werkgelegenheid moet 
afvloeien. De heer Engwirda weet 
heel goed waar het stemgedrag van 
mijn fractie op is gericht, daar waar 
het gaat om de positie van bedrijven 
waar werkgelegenheid in het geding 
is. Het beleid van algemene lastenver-
lichting komt voor het grootste 
gedeelte terecht bij die bedrijven die 
het niet nodig hebben; het komt 
terecht bij de giganten die de weg 
weten. Met name de kleine bedrijvig-
heid - ook nieuwe bedrijvigheid die 
men van alle kanten probeert op te 
zetten - profiteert daarvan veel te 
weinig. 

De heer Engwirda (D'66): Dat is een 
volstrekt onbewezen stelling... 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat is niet waar, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Engwirda (D'66): Als men 
kijkt naar die bedrijven in Nederland 
die nog winst maken, dan moet 
worden geconcludeerd dat hetgeen 
mevrouw Beckers nu zegt, niet door 
de beugel kan. Er zijn inderdaad een 
paar bedrijven die het niet nodig 
hebben. Het merendeel van de 
bedrijven waar de lastenverlichting 
terechtkomt - bij voorbeeld via een 
vermogensaftrek - , hebben deze 
echter hard nodig. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Er worden op 
het moment in totaal tientallen 
miljarden aan het bedrijfsleven 
gegeven. Onze stelling is dat méér 

dan de helft van dit geld terechtkomt 
bij de 10% grootste bedrijven en dat 
minder dan de helft terechtkomt bij de 
90% kleine bedrijven. Wij vinden dit 
een verkeerde benadering. Het 
probleem is natuurlijk dat de heer 
Engwirda niet kan aantonen dat het 
huidige beleid werkt. Ik begrijp best 
dat het moeilijk is om op te boksen 
tegen een ontwikkeling van jaren. Ik 
heb echter de Minister een aantal 
keren gevraagd - ook nu weer - , of hij 
ons kan garanderen dat het huidige 
beleid van ongerichte lastenverlich-
t ing, werkgelegenheid oplevert. 
Daarmee wordt de Voorjaarsnota 
immers 'verkocht': het zou goed zijn 
voor de werkgelegenheid. Wij hebben 
daar nog niets van gemerkt! 

Mijnheer de Voorzitter! Ook mi jn 
fractie vindt de financiële positie van 
het Rijk slecht. Daarover behoeven wij 
n iet te praten: deze financiële positie 
is zodanig verslechterd, dat langzamer-
hand iedereen daarvan is doordrongen 
en ook is iedereen doordrongen van 
de noodzaak van ingrijpende maatre-
gelen; daaraan schort het niet. Als 
echter bij het nemen van deze 
maatregelen wordt voorbijgegaan aan 
het uitgangspunt van een rechtvaardi-
ge verdeling van werk, van een 
rechtvaardige verdeling van inkomens 
(de discussie van gisteren in de 
Kamer), van eerlijker zeggenschaps-
verhoudingen, en tevens voorbij 
wordt gegaan aan de noodzaak om 
door middel van gerichte stimulering 
van de economie werkgelegenheid te 
scheppen, dan zullen de voorgestelde 
maatregelen nooit een maatschappe-
lijk draagvlak kunnen verkrijgen en is 
elk beroep op solidariteit zinloos. 

Ik vind het gebruik van dergelijke 
woorden, zoals het woord 'solidariteit', 
eigenlijk beneden alle peil. Ik vind het 
woord, 'solidariteitsheffing' 
lachwekkend. In de memorie van 
antwoord bij dit wetsontwerp zegt de 
Regering dat niet kan worden aange-
geven welke maatregelen in het kader 
van het werkgelegenheidsbeleid 
zullen worden betaald uit die solidari-
teitsheffing. Dat kan dus van alles 
zijn: inclusief de fiscale lastenverlich-
ting ad 500 min. 

Mijn fractie heeft in het voorlopig 
verslag gezegd dat zij het kan billijken 
dat de voorgestelde maatregelen in 
het kader van de werkloosheidsbestrij-
ding worden getroffen. Nu echter op 
geen enkele manier aantoonbaar 
wordt gemaakt voor wie en wat deze 
gelden worden aangewend, moeten 
wij onze oorspronkelijke instemming 
herzien. De werkgevers krijgen van de 
Regering gelijk: het is een gewone 
belastingverhoging geworden, zonder 

dat de Kamer - laat staan de mensen 
die de belasting hebben opgebracht -
ook maar enige zeggenschap krijgt 
over het gebruik van die gelden. Het 
is een onderdeel van de totale 
financiering van het werkgelegen-
heidsplan voor 1982. Dat moet 
volgens de Regering voldoende 
zekerheid bieden om voor dit wets-
ontwerp te pleiten. Wat ons betreft, 
vergist de Regering zich. 

In het kader van het werkgelegen-
heidsplan 1982 is er één heel duidelijke 
aanwending mogelijk. De Kamer heeft 
op 20 november 1981 met algemene 
stemmen een motie aangenomen 
over de experimentele arbeidsprojec-
ten voor jongeren. Daarin werd 
gevraagd de financiële mogelijkheden 
voor die arbeidsprojecten voor 
werkloze jongeren substantieel te 
verruimen. Dat laatste is niet gebeurd. 
De subsidiepot voor 1982 is leeg. In 
de tweede helft van dit jaar kunnen 
geen nieuwe projecten in het kader 
van deze regeling worden opgezet. Dit 
is de enige regeling ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid, waarover 
wij allemaal heel warm praten, die 
uitgaat van arbeidsprojecten waar 
jongeren zelf behoefte aan hebben en 
waarmee in principe een vaste 
arbeidsplaats wordt geschapen. Al 
jaren wordt van vele kanten gepleit 
voor uitbreiding, ook financieel, van 
de EAJ-regeling. Het komt er echter 
niet van. Dat is uiterst frustrerend 
voor de betrokkenen: wij praten 
allemaal mooi, maar de portemonnaie 
houden wi j dicht. Dat is het motto van 
dit kabinet. 

Waarom is het niet mogelijk, dat 
een deel van de gelden van de 
solidariteitsheffing wordt aangewend 
voor deze arbeidsprojecten voor 
jongeren? Misschien dat dan ook die 
pretentieuze benaming 'solidariteits-
heffing' nog een beetje waar gemaakt 
kan worden. 

Ik wi l graag van de Minister duide-
lijkheid krijgen over de stand van 
zaken op dit moment wat betreft de 
EAJ-projecten. Is er sinds de beant-
woording van de vragen nog iets 
gebeurd? Kan in het kader van de 
solidariteitsheffing niet een gerichter 
bestemming worden gegeven? Ik zal 
hierover eventueel in tweede termijn 
een motie indienen. 

De heer Gerritse (CDA): Ik wi l mevrouw 
Beckers een vraag stellen over iets 
wat ik niet helemaal begrijp. Ik hoor 
haar nu een deel van de opbrengst 
van de solidariteitsheffing, die zij 
afwijst, besteden aan de experimentele 
jeugdprojecten. Klopt dat? 
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
besteed niets. Ik vraag alleen maar 
iets. 

De heer Gerritse (CDA): Als mevrouw 
Beckers eerst zegt dat iets er niet 
moet komen en als zij vervolgens, 
vraagt om iets van datgene, wat er 
volgens haar niet mag komen, te 
besteden aan iets wat er volgens haar 
wèl moet komen, dan wordt het voor 
mij wat moeilijk te begrijpen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat is maar de helft van mijn verhaal 
geweest. Ik heb gezegd dat de 
PPR-fractie oorspronkelijk heeft 
ingestemd met de solidariteitsheffing, 
omdat gezegd werd dat zij gebruikt 
zou worden voor gerichte bestrijding 
van de werkloosheid. Uit het antwoord 
van de Regering bij de behandeling 
van het wetsontwerp bleek dat 
helemaal niet meer. Als dat hard blijft, 
dan moeten wij onze instemming 
terugtrekken. Ik doe echter nog één 
poging. Ik vraag of er toch van die 
gerichte bestrijding van de werkloos-
heid in het kader van de solidariteits-
heffing nog iets waar gemaakt kan 
worden. Dat is een vraag aan de 
bewindslieden. Ik kan eventueel mijn 
voorlopige conclusie nog herzien. 

Het werkgelegenheidsplan wordt 
gekenmerkt door de nadruk, die op de 
bevordering van deeltijdarbeid wordt 
gelegd. Ik heb zojuist al gezegd dat in 
de Voorjaarsnota een deel van de 
gelden, die daarvoor zijn bedoeld, het 
moet 'ontgelden', laat staat dat 
nieuwe financiële middelen worden 
gereserveerd voor de bevordering 
van deeltijdarbeid. Tegelijkertijd ligt 
het accent in het werkgelegenheids-
plan wel op de verdeling van arbeid 
en niet zozeer op het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid. Moet dan 
uit deze beleidskeuze geen consequen-
ties worden getrokken? Het werkgele-
genheidsplan heeft anders alleen 
maar een stimulerende werking 
gehad op het team van professor 
Ritzen. 

Bestuurlijk en financieel komt de 
beleidskeuze voor verdeling van 
arbeid niet uit de verf. Het werkgele-
genheidsplan riep nog enige voorzich-
tige verwachtingen op, misschien ook 
vanwege de vasthoudendheid 
waarmee de vorige minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ermee bezig was. Die verwachtingen 
en dat enthousiasme zijn echter nu 
weggeëbd. Naar mijn gevoel heeft 
Economische Zaken, politiek gezien, 
het beleidsterrein helemaal overgeno-
men. En dat, terwijl het economische 

structuurbeleid onvoldoende is 
ingevuld. Directe of indirecte effecten 
op de werkgelegenheid worden niet 
aangegeven. De beleidskeuze voor de 
bevordering voor het midden- en 
kleinbedrijf wordt niet met aange-
scherpte of gloednieuwe instrumenten 
onderbouwd. 

Via de uitbreiding van de quartaire 
sector, 3000 arbeidsplaatsen, hebben 
een aantal ministeries de hun opgeleg-
de bezuinigingen wat kunnen terugne-
men. Mijn vraag is water er van die 
3000 arbeidsplaatsen terechtkomt. 
Een werkelijke vergroting, als het gaat 
om terugnemen van de bezuiniging, 
zit er dan al niet in. Zou het niet 
mogelijk zijn, in dit kader te kiezen 
voor herkenbare en meer ingrijpende 
maatregelen, zoals bij voorbeeld - en 
dan kan de deeltijdarbeid meer 
waargemaakt worden - het aanbieden 
van nieuwe banen bij de overheid en 
4/5 arbeidstijd? 

Afwijkingen van dit uitgangspunt 
zouden dan slechts mogelijk moeten 
zijn als gemotiveerd wordt, dat de 
betreffende vacature echt niet in 
deeltijd kan worden vrijgegeven. Ik 
pleit er dus voor, de uit te delen 
arbeidsplaatsen in de quartaire sector 
in principe allemaal in 4/5 arbeidstijd 
uit te delen. Ook de overheid zelf zou 
daarin het voortouw kunnen nemen. 
Zij zou bij voorbeeld in de toekomst 
alle overheidsbanen in principe als 
4/5 banen aan moeten bieden, tenzij 
aangetoond kan worden dat dit echt 
onmogelijk is. Ik wil hierop graag een 
duidelijk antwoord van de Regering 
en afhankelijk van het antwoord kom 
ik in tweede termijn eventueel ook op 
dit punt met een motie. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag bespreken wi j de 
eindafrekening van het tweede 
kabinet-Van Agt. Hoewel de Voorjaars-
nota is uitgebracht onder verantwoor-
delijkheid van het interimkabinet, 
spreekt de inhoud toch vooral over de 
daden van het vorige kabinet. Het is 
goed dat de Kamer de gelegenheid 
krijgt hierover een oordeel uit te 
spreken. Het is zeker niet onbelangrijk 
welk beleid het zittende kabinet wi l 
voeren - op 8 september kunnen de 
kiezers zich daarover ook uitspreken -
maar het zou toch op een afleidings-
manoeuvre lijken als wel allerlei 
politieke opvattingen over het in de 
toekomst te voeren beleid de aandacht 
zouden krijgen, doch niet de feitelijke 
resultaten van een recent gevoerd 
beleid. Wat dat betreft hebben de 
kiezers meer houvast aan hetgeen 

echt is gedaan, dan aan hetgeen 
wordt beloofd voor na de verkiezingen. 

Er zal weinig verschil van mening 
over bestaan, dat de eindafrekening 
van het vorige kabinet negatief uitvalt. 
De Voorjaarsnota laat wat dat betreft 
de harde taal van de cijfers spreken. 
De twee poten van het sociaal-econo-
misch beleid, te weten stimulering 
van de werkgelegenheid en terugdrin-
ging van het financieringstekort, zijn 
beide in feite een mislukking gewor-
den. Ik behoef niet breed uit te meten 
hoe het allemaal gekomen is, maar de 
conclusie moet wel getrokken worden, 
dat zij die onder dat kabinet politieke 
verantwoordelijkheid droegen een 
bijzondere verantwoordelijkheid 
dragen voor het mislukken van de 
opdracht, waarvoor het tweede 
kabinet-Van Agt stond. Die bijzondere 
verantwoordelijkheid is blijven 
bestaan, ongeacht het feit of men nu 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de Voorjaarsnota 
wel of niet aanvaard heeft. 

De eindafrekening roept de nodige 
vragen op. Een verslechtering van het 
financiële beeld in ongeveer een half 
jaar met ruim 12 mld. is ontstellend. 
Als verschillen van deze omvang zich 
in zo'n korte ti jd kunnen voordoen, 
rijst de vraag wat de waarde van een 
rijksbegroting nog is. Het is in deze 
Kamer ook door anderen al gesigna-
leerd: de beheersing van de overheids-
uitgaven kon wel eens het meest 
dringende probleem zijn. De aandacht 
die dit probleem tot nu toe heeft 
gehad, is mijns inziens onvoldoende. 

Wat is er tot nu toe terecht gekomen 
van de heroverwegingsoperatie? Wij 
mogen nu weer vol belangstelling 
uitzien naar de verwerking ervan in de 
begroting 1983. De reorganisatie van 
de rijksdienst, die aan een betere 
beheersing van de uitgaven ten goede 
zou kunnen komen, verkeert ook nog 
in het stadium van studie. Ik zou het 
van belang vinden als de Regering 
zou kunnen verzekeren, dat aan deze 
werkzaamheden grote prioriteit wordt 
verleend. 

Ik realiseer mij dat een belangrijk 
deel van de tegenvallers op rekening 
moet worden geschreven van factoren, 
die de Regering niet direct kon 
beïnvloeden. De belastingopbrengsten 
en de aardgasbaten vormen de 
belangrijkste ervan. Helemaal als een 
verrassing kwamen deze tegenvallers 
toch niet. Onder meer in het rapport 
van de informateurs De Galan en 
Halberstadt werd al met de mogelijk-
heid gerekend. De Regering koos toen 
de gulden middenweg, terwij l nu 
blijkt dat de meest pessimistische 
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verwachting van toen nog te optimis-
tisch is geweest. Daarbij komt dat 
maatregelen die in het najaar al nodig 
waren en voorgenomen werden niet 
of met flinke vertraging worden 
ingevoerd. Ook hier wreekt zich de 
besluiteloosheid van het vorige 
kabinet. 

Een punt apart vormt de eigenlijke 
begrotingsuitvoering. In een tijd 
waarin het risico van forse tegenvallers 
zo groot is, is een stringent begrotings-
beleid dringend nodig. Het moet dan 
niet kunnen gebeuren, dat na een half 
jaar geconstateerd moet worden dat 
allerlei ramingen zijn overschreden. 
Toch vermeldt ook nu het onderdeel 
'overige mutaties begrotingsuitvoe-
ring' per saldo een tegenvaller van 2,2 
mld. Op de blz. 18 en 19 van de 
Voorjaarsnota wordt een overzicht 
van de belangrijkste tegenvallers 
vermeld. Enkele van de grootste 
tegenvallers waren: meer individuele 
huursubsidie, hogere bijstandsuitga-
ven, meer steun aan individuele 
bedrijven, meer gefinancierde 
rechtshulp en hogere exploitatiekosten 
aan universiteiten en hoge scholen. 

Deze laatste post deed mij herinne-
ren aan een gebeurtenis van begin 
deze eeuw. Minister Kuyper zag zich 
toen genoodzaakt, een suppletoire 
begroting in te dienen voor, zoals het 
werd genoemd, 'dekking van een 
eigendunkelijke overschrijding van 
een begrootingspost door de Utrecht-
sche professoren'. 

Minister Goeman Borgesius had 
tevoren al aan de curatoren van de 
Rijksuniversiteit van Utrecht meege-
deeld dat, indien in het vervolg de 
hoogleraren zich weer een dergelijke 
vrijheid veroorloofden, zij zelf persoon-
lijk voor de overschrijding van de post 
aansprakelijk zouden worden gesteld. 
Dit kon, zo zei de bewindsman, omdat 
hun traktement van rijkswege wordt 
uitbetaald. 

Kuyper voegde er toen in de Kamer 
aan toe, dat het kwaad van het 
overschrijden van begrotingsposten 
ook bij andere directiën en administra-
tiën voorkwam. Hij had dan ook al aan 
verscheidene directiën en administra-
tiën meegedeeld, dat hij geen supple-
toire begrotingen meer zou voordra-
gen als kredieten eigendunkelijk 
zouden zijn overschreden. 

Zoals de zaak toen werd opgelost, 
zals het nu niet meer gaan. Wij sturen 
nu liever een oud-minister naar 
universiteiten die al te royaal leven. 
De noodzaak van ingrijpende maatre-
gelen is zeker niet kleiner. De aange-
kondigde instelling van kasplafonds 

per departement heeft dan ook mijn 
instemming. Wij moeten ons echter 
wel realiseren, dat het hier in feite om 
een noodmaatregel gaat. De vele 
rechten die de overheid in betere 
tijden heeft gegarandeerd, vormen nu 
het belangrijkste element in de 
onbeheersbaarheid van de uitgaven. 
Als wij die rechten zelf onaangetast 
wil len laten, zal de beheersing 
moeten worden gezocht in een wei-
overwogen aanpassing van de hoogte 
van de rechten. 

Over sommige van de overschrijdin-
gen in 1982 zou ik graag een nadere 
toelichting krijgen. Waardoor is de 
overschrijding veroorzaakt op de post 
steun aan individuele bedrijven? Hoe 
is het gesteld met de exploitatiekosten 
van universiteiten en hogescholen? 
Hoe kijkt de Regering aan tegen de 
forse overschrijding van de post 
individuele huursubsidies? Deelt de 
Regering de mening van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, dat bezuini-
ging op deze huursubsidie in de 
nabije toekomst zal leiden tot nog 
meer leegstand van woningen? 

De Voorjaarsnota kijkt niet alleen 
terug op het kabinet-Van Agt II. Ook 
zijn beide voorgangers worden 
impliciet in de beschouwingen 
betrokken in de vorm van een overzicht 
van de macro-economische ontwikke-
ling sedert 1973. Ik ontleen hieraan 
enkele cijfers. De collectieve lastendruk 
stijgt met 11%-punten tot 59% van 
het nationaal inkomen. Het financie-
ringstekort van de overheid steeg van 
1,5% tot 8,25%. Inmiddels is het 
9,75%. De besparingen werden 
gehalveerd. De bedrijfsinvesteringen 
werden bijna gehalveerd. Hetwinst in-
komen werd vri jwel nul. De koopkracht 
van de modale werknemer steeg 
gemiddeld met 1,4% per jaar. 

De conclusie lijkt voor de hand te 
liggen. Willen wi j weer naar een 
gezonde situatie toe gaan, dan zal het 
onvermijdeli jk zijn dat collectieve 
lastendruk en financieringstekort 
beide omlaag gaan, dat winsten en 
investeringen van de bedrijven 
omhoog gaan en dat de stijging van 
de koopkracht van de burgers voor 
een deel weer ongedaan wordt 
gemaakt. 

De werkelijke oplossing is natuurlijk 
veel ingewikkelder. Het is echter wel 
goed deze hoofdlijnen in het oog te 
houden. Er zullen wel zeer dringende 
redenen moeten zijn om maatregelen 
te nemen die op zich zelf ingaan tegen 
één of meer van deze structureel 
noodzakelijke doelstellingen. Ombui-
gingen in de collectieve uitgaven 
zullen op grote schaal nodig zijn. 

Terecht wordt getracht overheidsin-
vesteringen, kapitaaloverdrachten en 
materiële bestedingen zoveel mogelijk 
te ontzien. Dit betekent dan wel, dat 
andere uitgavencategorieën het 
leeuweaandeel zullen moeten leveren. 

Wij komen dan wel aan allerlei 
zaken die bepaalde groepen burgers 
dierbaar zijn, omdat zij er direct profijt 
van hebben. Vandaag lopen de 
vormingsinternaten te hoop, morgen 
misschien de openbare bibliotheken 
en overmorgen de genietsters van 
emancipatiebijdragen. En ieder voor 
zich heeft een keur van argumenten 
om de redelijkheid van handhaving 
van de verworven rechten te bepleiten. 

Maar de overheid zal de moed 
moeten hebben duidelijk te maken dat 
wie prijs stelt op voorzieningen er 
zelf, ook samen met andere belangheb-
benden, een behoorlijke prijs voor zal 
moeten betalen. De samenleving 
wordt er niet ongelukkiger van als het 
particulier initiatief zich ook in 
financiële zin weer moet gaan waar-
maken. 

Vooral twee uitgavencategorieën 
worden in het kader van de ombuigin-
gen steeds weer genoemd, namelijk 
de ambtenarensalarissen en de 
kosten van sociale zekerheid. Op zich 
zelf is dit terecht. 

Maar ten aanzien van de ambtena-
rensalarissen dringt zich de vraag op 
hoe lang de Regering nog denkt te 
kunnen doorgaan met het aanbrengen 
van kortingen en het verwijderen van 
emolumenten uit de rechtspositie 
zonder dat een principële uitspraak is 
gedaan over rechtspositie en bezoldi-
gingssysteem van ambtenaren. Zal de 
voor 1983 geraamde besparing van 
f660 min. een reële besparing 
betekenen of zullen hier extra uitgaven 
ter stimulering van de werkgelegen-
heid bij de overheid tegenover staan? 
Zal een meer structurele oplossing 
niet zijn, dat de ambtenaren trendset-
ters worden in plaats van trendvol-
gers? 

Op het gebied van de sociale 
zekerheid zullen verstrekkende keuzen 
moeten worden gedaan. Maar zal dit 
kabinet, eventueel in demissionaire 
status, bereid en in staat zijn al in het 
vroegere najaar met concrete voorstel-
len te komen? Het alternatief van een 
korting op de uitkeringen zou de 
zoveelste noodgreep betekenen. Aan 
wat voor korting denkt de Regering 
overigens? Op alle uitkeringen, of 
alleen op de bovenminimale? 

De terugdringing van het tekort zal 
voorzichtig en met beleid moeten 
gebeuren, om geen volstrekte ineen-
storting van de effectieve vraag te 
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riskeren. Het vergroten van het tekort 
om de bestedingen op peil te houden 
zal voor de werkgelegenheid weinig 
positieve effecten hebben. Onze 
ervaringen hier, maar ook die in 
Frankrijk tonen dat voldoende aan. De 
recente herbeschikking van het EMS 
was mede daarvan een gevolg. 

Zijn de verwachtingen ten aanzien 
van de effecten van de revaluatie niet 
te hoog gespannen? Ons land kan 
immers niet te ver gaan met het 
voeren van een zelfstandige rentepoli-
tiek. Als de rente van de V.S. nog 
stijgt, kunnen wi j die toch moeilijk 
laten dalen? Heeft de Minister moge-
lijkheden om prijsdalingen die kunnen 
optreden als gevolg van de revaluatie, 
te effectueren? Ik las dat de meeste 
exportcontracten in guldens zijn 
afgesloten, zodat het prijsvoordeel 
van de duurdere gulden in de landen 
met de gedevalueerde munten 
terechtkomen. Als de duurdere 
exportpositie in die gevallen niet 
gecompenseerd kan worden door een 
lager invoerprijspeil wordt de enige 
aantrekkelijke kant van een revaluatie 
nog verkleind. Bij vroegere revaluaties 
volgden wi j de Duitse mark wel op 
enige afstand. Was dit ook nu niet 
beter geweest? Wordt nu niet te veel 
de indruk gewekt dat de gulden van 
zich zelf een sterke munt is terwij l dat 
eigenlijk maar zeer relatief is, omdat 
vri jwel alle andere Europese munten 
veel zwakker zijn? 

De conclusie na de herschikking 
was, dat de aan het EMS deelnemende 
landen hun economisch beleid 
onderling meer op elkaar zouden 
moeten gaan afstemmen. In het 
slotcommuniqué van 12 juni wordt 
alleen voor Frankrijk een aantal 
concrete beleidsvoornemens ge-
noemd. Hoe zal het Nederlandse 
beleid worden bijgesteld om die 
onderlinge afstemming te gaan 
realiseren? 

Tegen de achtergrond van de 
prioriteit die gegeven moet worden 
aan herstel van winsten en investerin-
gen van het bedrijfsleven, is de 
voorgenomen lastenverlichting voor 
het bedrijfsleven een juiste zaak. Hoe 
deze verlaging vorm zal worden 
gegeven, moet nog woen beslist, 
maar de Regering kondigt wel aan, 
dat elders in de fiscale sfeer een 
lastenverzwaring zal worden bewerk-
stell igd. Hierover heb ik toch wel 
twijfels. Een lastenverzwaring staat 
immers haaks op de andere prioriteit, 
namelijk die van verlaging van de 
collectieve lastendruk. De netto 
werkgelegenheidseffecten van een 

verschuiving in belastingdruk zullen 
waarschijnlijk niet zo groot zijn. 
Daarentegen wijzen de cijfers uit, dat 
een verlaging van de premiedruk voor 
de werkgevers een groot positief 
effect op de werkgelegenheid heeft. 
Wil de Regering deze mogelijkheid 
betrekken bij de beslissing over de 
dekking van de voorgenomen lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven? 

Ik wi l het punt van de lastenverzwa-
ring nog wat uitdiepen nu we vandaag 
ook spreken over de solidariteitshef-
f ing. Aan dit voorstel is niet alleen een 
financieel, maar ook een psycholo-
gisch aspect verbonden. Al tientallen 
jaren is de collectieve druk gestegen, 
zelfs tot een zodanige hoogte dat 
nieuwe economische activiteiten 
worden afgeremd. 

Onder zulke omstandigheden kan 
uitzicht op een trendbreuk in de vorm 
van een drukdaling, hoe klein die ook 
is, een groter resultaat hebben dan op 
grond van de feitelijke daling zou 
mogen worden verwacht. Het econo-
misch handelen wordt immers mede 
bepaald door toekomstverwachtingen. 
De animo om risico's te nemen en iets 
nieuws uit te proberen, zal er door 
worden vergroot. Als echter, omge-
keerd, de drukstijging onverminderd 
doorgaat, zullen de economische 
actores zich niet laten stimuleren tot 
het doen van nieuwe activiteiten. Wie 
dit bedenkt, moet wel sterke argumen-
ten hebben om toch te komen met 
een voorstel tot verhoging van de 
loon- en inkomstenbelasting. 

De argumenten van de Regering 
zijn in hoofdzaak tweeërlei: vooruitlo-
pen op de invoering van investerings-
loon en de budgettaire noodzaak. Mijn 
fractie heeft de gedachte van het 
investeringsloon, als daardoor binnen 
het bedrijf of de bedrijfstak een meer 
directe relatie kan worden gelegd 
tussen loonoffer en werkgelegenheid, 
positief benaderd. Die relatie ontbreekt 
nu echter juist bij de solidariteitshef-
f ing. Ook de relatie tussen solidariteits-
heffing en investeringsloon gaat in 
feite niet verder dan de hoop, dat 
beide maatregelen ongeveer evenveel 
zullen opleveren. Wat moeten bij 
voorbeeld de zelfstandigen met zo'n 
verhaal? Zij moeten nu financieel 
solidair zijn, maar hebben straks niet 
te maken met investeringsloon. 

Het tweede argument voor de 
solidariteitsheffing is van budgettaire 
aard; het werkgelegenheidsprogranrv 
ma moet met name worden betaald. 
Nu is deze vorm van bekostiging van 
een werkgelegenheidsprogramma 
weinig lucratief. Belastingverhoging, 
hoe tijdelijk ook bedoeld, heeft 
immers negatieve effecten op de 

werkgelegenheid. In dit geval is 
echter de directe relatie met het 
stimuleren van de werkgelegenheid 
nog dubieus. De uitvoering van het 
werkgelegenheidsprogramma 
geschiedt immers heel wat trager dan 
het vorige kabinet in betere tijden 
dacht. Moet niet worden verwacht, 
dat de geraamde opbrengst van de 
solidariteitsheffing maarten dele in 
1982 kan worden aangewend ter 
bekostiging van het werkgelegen-
heidsprogramma? 

Wat de vormgeving van de solidari-
teitsheffing betreft, loop ik ook niet 
over van bewondering. In feite wordt 
met een beroep op de solidariteit in 
het belang van de werkgelegenheid, 
alleen een heffing opgelegd bij een 
deel van de belastingplichtigen. Een 
BTW-verhoging zou dit bezwaar niet 
hebben, terwij l aan het bezwaar dat 
bij de keuze voor deze belastingverho-
ging twee maal in korte tijd moeten 
worden omgeprijst, tegemoet kan 
worden gekomen door de verhoging 
van de BTW per 1 januari aanstaande 
te compenseren door een verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting. 
Daarmee zou dan tevens een kleine 
stap zijn gezet in de richting van een 
verkleining van het verschil tussen 
bruto- en netto-inkomen en van het 
verschil tussen het normale en het 
verlaagde BTW-tarief. 

Mijn oordeel over dein deVoorjaars-
nota aangekondigde maatregelen 
samenvattend, moet ik zeggen dat 
deze wat de verlaging van het f inan-
cieringstekort betreft, hooguit een 
rem kunnen vormen tegen een nog 
verdergaande stijging, dat het 
bedrijfsleven nog weinig reden heeft 
nieuwe hoop te krijgen en dat aan de 
stijging van de collectieve lastendruk 
nog geen einde lijkt te zijn gekomen. 
Wat dit laatste betreft, heeft de 
Regering onze fractie nog niet 
overtuigd van de noodzaak hieraan 
mee te werken. 

Het werkgelegenheidsplan 1982 
bestaat uit een honderdtal verschillen-
de grotere en kleinere beleidsvoorne-
mens. Dat betekent dat ik in de mij 
resterende spreektijd daaraan negen 
seconden per onderdeel kan besteden. 

Het uitgangspunt van onze fractie is 
dat er een gezamenlijke roeping van 
overheid en volk is om de samenleving 
tot ontplooiing te brengen. Als 
burgers en bedrijven het echter laten 
afweten, als zij verlamd zijn door 
onzekere toekomstverwachtingen, als 
zij twijfels hebben over hun rol in de 
samenleving of materialistische 
groepsbelangen laten prevaleren, dan 
ligt er voor de overheid de taak om de 
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impasse te helpen doorbreken. Er zal 
één instantie moeten zijn die initiatief 
en risico's neemt. 

Onze fractie is van mening dat het 
zwaarste accent zal moeten liggen op 
investeringen die de ontwikkeling van 
de openbare samenleving verder 
helpen. De overheid zal de omstandig-
heden waaronder burgers en bedrijven 
hun opdracht tot cultuurarbeid 
hebben te vervullen, moeten verbete-
ren. Dat is een publieke overheidstaak. 

Ik denk hierbij allereerst aan 
projecten van stadsvernieuwing en 
milieuschoonmaak, maar ook aan 
verbetering van de infrastructuur en 
het stimuleren van een doelmatig 
energieverbruik. Dat zijn investeringen 
die een directe verbetering van het 
investeringsklimaat beogen. Op dit 
soort activiteiten mag van onze fractie 
alle nadruk vallen. Wij achten dit beter 
dan een soort verdeling van de 
nationale ellende door arbeidstijdver-
korting en deeltijdarbeid. 

Dat zal de sfeer in ons land van 
'bli jven zitten op wat je hebt'bevestigen 
Bovendien zal ereen enorme touwtrek-
kerij ontstaan over de overgebleven 
baantjes. Een eerlijke verdeling van 
werkgelegenheid zal op veel moeilijk-
heden stuiten. 

Een werkgelegenheidsplan dat alle 
nadruk legt op de investeringen is 
ambitieus en kostbaar. Daarom zal 
een eerste prioriteit moeten worden 
aangegeven en dat is voor ons de 
stadsvernieuwing. Een verbetering 
van de woonsituatie laat de burgers 
het meest direct zien dat het de 
overheid ernst is met haar ontwikke-
lingspolitiek. Bovendien kan het 
publiek iets zichtbaar maken van een 
christelijke toekomstverwachting. 

In de bijbelse eschatologie wordt 
een duidelijke tekening gegeven van 
het Babyion, de stad van de mens en 
van de stad van God, het nieuwe 
Jeruzalem. Hoe dat nieuwe Jeruzalem 
eruit zal gaan zien weet niemand. Wel 
is zeker dat onze huidige vaak vervuil-
de, verpauperde en verziekte steden 
meer trekken vertonen van het 
Babyion dan van iets dat ook maar in 
de verste verte lijkt op de stad van 
God. Nu is de overheid niet bij 
machte een Koninkrijk van de Vrede 
op aarde te stichten, maar de overheid 
kan wel naar vermogen proberen iets 
van de christelijke toekomstverwach-
ting zichtbaar te maken. 

Een tweesporenbeleid is voor mijn 
fractie dus een, naast de noodzakelijke 
sanering van de overheidsfinanciën, 
nationale mobilisatie voor dit ene 
doel. Het zal duidelijk zijn dat herver-

deling van arbeid niet past bij nationale 
mobilisatie. Pas als duidelijk is 
geworden dat met inschakeling van 
alles wat nodig is - ik denk daarbij in 
tweede instantie ook aan verbetering 
van de dienstverlening in de quartaire 
sector - nog arbeidskracht overblijft, 
is er plaats voor maatregelen als 
arbeidstijdverkorting en deeltijdarbeid. 

De bewindslieden zullen begrijpen 
dat het eerste onderdeel van het 
werkgelegenheidsplan, de stimulering 
van investeringen ten behoeve van 
bouwnijverheid, energie en milieu, 
mij aanspreekt. Zal de aangekondigde 
nota Meerjarenplan stadsvernieuwing 
nog door dit kabinet worden inge-
diend? Betekent de toezegging dat dit 
kabinet zal handelen in de geest van 
het vorig jaar afgesloten regeerak-
koord dat bij de opstelling van de 
begroting voor 1983 een stap zal 
worden gedaan in de richting van de 
toegezegde verdubbeling van de 
middelen ten behoeve van de stads-
vernieuwing? Zal daarom bij de in de 
Voorjaarsnota voorziene resterende 
invulling van de ombuiging bij 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening dit onderdeel niet onaange-
tast moeten blijven? Ligt de beperking 
van de subjectsubsidies niet meer 
voor de hand? Wordt bij de toekenning 
daarvan alleen rekening gehouden 
met het hoofdinkomen, of met het 
totaalinkomen per huishouden? 

Mijn fractie heeft de overtuiging dat 
naast vermindering van premiedruk 
en andere loonkosten als globale 
lastenverlichting voor het bedrijfsle-
ven, een investeringsimpuls door de 
overheid als katalysator kan werken 
voor de nationale economische 
ontwikkeling. In de aanloopfase van 
dit proces zullen overgangsmaatrege-
len echter niet kunnen worden 
gemist. Ik denk hierbij aan specifieke 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en aan het 
zogenaamde 'terugploegen' van 
uitkeringen. 

Een aantal elementen uit het 
jeugdwerkplan spreekt mij aan, omdat 
het plan erop gericht is jongeren op 
de kortere of langere termijn in het 
normale arbeidsproces in te schakelen. 
Welke criteria zullen worden gehan-
teerd bij het uitbreiden van het kort 
middelbaar beroepsonderwijs en het 
leerlingwezen? Speelt de situatie op 
de regionale arbeidsmarkt daarbij een 
doorslaggevende rol? Als het in het 
leerlingwezen beter mogelijk wordt 
een onderscheid te maken tussen 
produktietijd en opleidingstijd en de 
betaling wordt daaraan aangepast, 
wordt het verschil tussen kort middel-

baar beroepsonderwijs en leerlingwe-
zen dan niet zo gering dat gevraagd 
mag worden of het onderscheid 
tussen beide nog wel zinvol is? 

Het NVV-jongerencontact is niet erg 
onder de indruk van het voornemen 
de cursussen Jeugdige werklozen uit 
te breiden, omdat veel werkloze 
jongeren al stages hebben gelopen en 
dus al enige arbeidservaring hebben. 
Dat zou oriëntatie overbodig maken. 
Is dit juist? Is het voorts waar dat de 
plaatsingsbevorderende en de 
werkgelegenheidverruimende 
maatregelen weinig structureel effect 
hebben, omdat de jongeren na afloop 
van de maatregel weer worden 
ontslagen waarna een nieuwe 
gesubsidieerde jongere wordt 
aangetrokken? Deze maatregel wordt 
dan gebruikt voor vacatures die 
anders ook vervuld zouden zijn. Is de 
frustratie na zo'n periode dan niet 
groter dan ervoor? 

Ik heb mij erover verbaasd dat de 
experimentele arbeidsprojecten voor 
jeugdigen, waarover mevrouw 
Beckers ook sprak, naar het oordeel 
van de Minister op gespannen voet 
staan met het Jeugdwerkplan. 

Naar mijn oordeel kan het er juist 
een nuttige aanvulling op zijn. Het 
vorig jaar bleek bij de evaluatie de 
positieve betekenis van deze projecten. 
De Kamer heeft zich toen door middel 
van de motie-Beckers uitgesproken 
voor uitbreiding ervan. Ik hoop dat de 
Minister niet terugkomt op de weg die 
de Kamer hem toen graag zag gaan. 

Het zogenaamde terugploegen van 
uitkeringen kan in een aantal gevallen 
ook van belang zijn. Ik heb echter in 
de beschouwingen hierover een 
relatie met het werken in deeltijd 
gemist. Van iemand die een WWV-uit-
kering van 75% of een WAO-uitkering 
van 80% geniet kan men geen 
volledige werkweek eisen, maar wel 
een werkti jd die overeenkomt met zijn 
uitkeringspercentage. 

In hoofdstuk 7 van de nota wordt de 
effectiviteit van loonkostensubsidies 
terecht betwijfeld. Ook plaatsing in de 
marktsector is moeizaam, in verband 
met EG-bepalingen. Mijn fractie denkt 
daarom ook met name aan activiteiten 
in de collectieve sector, speciaal 
activiteiten die het dienstverlenende 
karaktervan overheidsinstellingen en 
semi-overheidsinstellingen kunnen 
versterken. 

Ik denk aan kaartverkoop en 
controle op en in stadsvervoer, 
bewaking van fietsenstallingen bij 
openbare gebouwen en het verwijde-
ren van de zeer welig tierende graffiti 
in de grote steden. Ook in het werkge-
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legenheidsplan van CKM worden 
activiteiten genoemd die hiervoor in 
aanmerking kunnen komen. Het 
werken in deeltijd is echter cruciaal 
hiervoor. De overgebleven ti jd kan 
worden gebruikt om beschikbaar te 
blijven voor bemiddeling. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is 
vooralsnog een van de weinige 
mogelijkheden die ik zie voor het 
realiseren van nog meer deeltijdarbeid. 
Het herverdelen van arbeid krijgt naar 
mijn smaak te veel accent in de 
huidige discussies over de werkgele-
genheidsproblematiek. Ik ben bang 
dat hiervan een demotiverende 
werking uitgaat. Te veel wordt de 
indruk gewekt dat wi j ons maar 
hebben neer te leggen bij een blijvend 
bestaand tekort aan werk. Is dit niet 
een kortzichtig beleid, dat zich laat 
overheersen door de moeilijkheden in 
het lopende decennium? Als het 
nieuwe arbeidsaanbod in de jaren '90 
aanzienlijk minder zal zijn, zullen er 
dan geen nieuwe fricties zich op de 
arbeidsmarkt voordoen, doordat wi j 
gewend zijn geraakt aan een kortere 
werkperiode? Houdt een kortere 
werkweek nu, waarover recent veel 
berekeningen zijn gemaakt, niet het 
gevaar in van fricties op deelmarkten 
van de arbeidsmarkt? Het Sociaal-Cul-
tureel Planbureau wees bij voorbeeld 
op de metaalsector. Het voornaamste 
bezwaar tegen een algemene arbeids-
duurverkorting betreft echter de 
werkelijk a-sociale gevolgen voor de 
inkomensverdeling. 700.000 huishou-
dens zakken onder het sociale mini-
mum. Dat zijn de bejaarden, de 
één-ouder-gezinnen en de zogenaam-
de alleenverdieners. Deze mensen 
zullen afhankelijk worden van extra 
bijstandsuitkeringen. 

Voor veel mensen die altijd zelf 
voor hun inkomen hebben gewerkt of 
premie hebben betaald is dat een 
aantasting van hun waardigheid. 
Slechts wat jong, sterk en weerbaar is 
kan het inkomen van de partner 
aanvullen door ook te gaan werken. 
Wordt hier niet een zeer onaangenaam 
trekje van het feministisch getinte 
emancipatiestreven zichtbaar, name-
lijk een materialistische zucht naar 
meer inkomen, desnoods met opzij-
schuiven van wat zwakker en minder 
weerbaar is? Het laatste dat de 
overheid mag doen is zich hiervoor 
lenen door arbeidstijdverkorting af te 
dwingen. 

Ik heb mij er in dit verband ook over 
verwonderd, dat in antwoord 18 
onomwonden wordt toegegeven dat 
het emancipatiebeleid een vergroting 

van het arbeidsaanbod tot gevolg zal 
hebben en dat dit gevolg ook moet 
worden geaccepteerd. 

De conclusies van een tweetal 
marktonderzoekers van hetTi lburgs 
Instituut voor Sociaal-Wetenschappe-
lijk Onderzoek over de gevolgen van 
het stimuleren van meer deeltijdbanen 
stemmen ook niet hoopvol. Het zal 
niet alleen de werkloosheid niet 
terugdringen, maar ook de collectieve-
lastendruk zou erdoor kunnen stijgen. 
Omdat nieuw arbeidsaanbod wordt 
aangeboord, onder andere van 
studerende jongeren, zouden er bij 
het verloren gaan van deeltijdbanen 
niet één maar twee uitkeringsgerech-
tigden zijn. 

Ook alleenverdieners zullen een 
suppletie op hun loon moeten krijgen, 
aldus deze onderzoekers. Dienen 
subsidies voor deeltijdbanen daarom 
niet aan strengere voorwaarden te 
worden gebonden dan nu het geval 
zal zijn? Zou de subsidie niet achter-
wege moeten blijven als de nieuwe 
deeltijdbaan bezet gaat worden door 
een nieuwe gegadigde op de arbeids-
markt? Ik zou er daarom voor voelen, 
de subsidie te beperken tot de 
gevallen waarin een nieuwe deeltijd-
baan wordt bezet door iemand die 
een volledige baan zocht of bezette. 

De financiële mogelijkheden voor 
de overheid voor het voeren van een 
slagvaardig werkgelegenheidsbeleid 
zijn gering, maar ook de financiële 
mogelijkheden voor de burger om 
een inkomensoffer te brengen zijn 
niet eindeloos. De loonkostenontwik-
keling zal zeer beheerst moeten zijn 
om de arbeidsinkomensquote terug te 
dringen. De koopkracht van de burger 
komt verder onder druk te staan, 
omdat veel collectieve voorzieningen 
óf duurder worden cf niet meer 
voorhanden zijn. 

Daarnaast zal een financieel offer 
worden gevraagd voor de financiering 
van het investeringsloon. Welke 
mogelijkheden zijn er nog om finan-
ciële offers te brengen voor het korter 
werken? In het werkgelegenheidsplan 
worden vele wensen op een rijtje 
gezet, maar een onderlinge afweging 
en prioriteitstelling hebben ik gemist. 
Alle inkomensoffers kunnen toch niet 
cumuleren? Hoe wil len de bewindslie-
den de verschillende mogelijkheden 
en wensen tegen elkaar afwegen? 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is haast niet te geloven, 
maar de Voorjaarsnota 1982 ligt voor 
ons, 3,5 maand na de streefdatum. 
Het stuk, dat we ruim voor de eerste 

lentedag zouden behandelen, staat na 
de laatste dag van het voorjaar op de 
agenda. Wat een begrotingsbijstelling 
halverwege de rit moet zijn, is de 
balans van een jaar budgettaire 
machteloosheid geworden. Evenals in 
december en in maart worden we 
geconfronteerd met een pijlsnelle 
verslechtering van de financiële 
positie van ons land. Wij hopen dat 
het geen traditie wordt dat wij elk 
kwartaal de toegenomen debetstand 
moeten bespreken. 

De mogelijke tegenslagen, waarvoor 
de Minister bij die vorige gelegenhe-
den waarschuwde, zijn bewaarheid op 
een schaal die de grootste pessimisten 
gelijk geeft. De ambtsvoorganger van 
deze Minister, minister Andriessen, 
moest enkele jaren geleden zijn 
ontslag aanbieden toen hij een 
noodzakelijke uitgavenbeperking ter 
hoogte van één miljard niet door het 
kabinet kreeg. Thans is er sinds de 
opstelling van de begroting 1982 een 
gat van meer dan 12 mld. ontstaan, 
het financieringstekort nadert de 
10%! Dat het vorige kabinet geen 
overeenstemming kon bereiken over 
ombuigingen ter grootte van *h van 
de tegenvallers, tekent het gebrek aan 
besluitvaardighed in die combinatie. 

Uitvoering van de meerderheidsbe-
slissingen door dit kabinet acht mijn 
fractie een absolute minimum-voor-
waarde om de desastreuze ontwikke-
ling af te remmen. Mede gezien de 
tijd die al verloren is gegaan, zouden 
wij een veel fundamenteler aanpak 
wensen, maar we vrezen dat we dat 
van dit interim-kabinet niet mogen 
vragen. Toch zal dit kabinet materieel 
de beslissingen moeten nemen voor 
de begroting 1983 en daarmee 
voorwaarden scheppen voor herstel. 

Bij tekorten van deze omvang 
passen geen halve of aarzelende 
maatregelen. Het besef dat de vette 
jaren voorbij zijn, dringt in brede 
lagen van ons volk door. Dit en het 
volgende kabinet staan voor de zware 
taak, het logge schip van staat een 
werkelijk andere koers te geven. In 
financieel opzicht liggen daarvoor al 
een jaar lang ideeën klaar; zoals 
onder andere de heroverwegingsope-
ratie die mijn fractie verschillende 
keren in uw warme aandacht heeft 
aanbevolen. Een half jaar geleden zei 
de Minister van Financiën daar druk 
mee bezig te zijn; resultaten hebben 
ons nog niet bereikt. Ik overweeg mijn 
motie op dat punt uit de ijskast te 
halen; wellicht kan de Minister mij tot 
andere gedachten brengen. 
Mijnheer de Voorzitter! Naar mijn 
indruk is het voor het eerst sedert 
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Prinsjesdag 1981, dat de Regering zo 
openlijk toegeeft, dat de expansieve 
ontwikkeling van de collectieve sector 
de investeringen blokkeert. Ook de 
opvatting dat het financieringstekort 
structureel niet boven 4% van het 
nationaal inkomen mag stijgen, is 
duidelijke taal, vrij van Keynesiaanse 
invloeden. Voordat w i j evenwel weer 
in de buurt van dat percentage zijn, 
moet er heel wat gebeuren in ons 
land. In de afgelopen acht jaar zijn 
een aantal cijfers enorm gewijzigd in 
overwegend verkeerde richting. 

Het financieringstekort verzesvou-
digde, de besparingen en de investe-
ringen halveerden, bij een kapitaal-
marktberoep van de overheid dat 
ruim verdrievoudigde. Het omkeren 
van die ontwikkelingen is een zware 
opgave, die een radicale herbezinning 
op de overheidstaak vereist. De 
voorzichtige ombuigingen die in het 
verleden zijn gerealiseerd, bleken al te 
vaak nauwelijks effect te hebben 
onder andere door de uitgavenverho-
gingen, die er onder de fraaie naam 
'beleidsintensiveringen' mee gepaard 
gingen. 

Ook de Regering geeft onomwonden 
toe dat ombuigingen onmisbaar zijn, 
samen met een drastische verminde-
ring van het financieringstekort, met 
name ook voor herstel van de werkge-
legenheid. De complexe structuur van 
onze verzorgingsstaat leidt er boven-
dien toe dat beleidsmaatregelen niet 
volledig budgettair effect sorteren. De 
Voorjaarsnota rekent ons voor, dat 
van het bekende pakket van ruim 3 
mld. 30% niet in de begroting is 
uitgewerkt. Het is ons niet duidelijk, 
waarom ook de ombuigingen in de 
gezondheidszorg grotendeels daarbui-
ten zijn gelaten. Wil de Minister ons 
deze uitzondering toelichten? 

De aard van de additionele tegenval-
lers zal voor niemand een verrassing 
zijn, de omvang ervan is evenwel 
gigantisch. Dat maakt eens te meer 
duidelijk, dat een aarzelend en 
besluiteloos beleid ons land elke dag 
verder in de problemen brengt. Het 
heeft ook tot gevolg dat het financie-
ringstekort thans 50% hoger wordt 
geschat dan in de Mil joenennota; om 
het in guldens te zeggen: ruim f 10 
mld. verder in de rode cijfers! 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb er geen 
behoefte aan nu alle ombuigingsmaat-
regelen in extenso te bespreken; 
daarvoor is de behandeling van de 
uitgewerkte voorstellen beter geschikt. 
Wel geven de bezuinigingen binnen 
de departementen aanleiding tot 
enkele opmerkingen. Dat juist bij 

elementaire overheidstaken als 
justitie en politie op de sterkte wordt 
beknibbeld, getuigt naar het inzicht 
van mi jn fractie van een verkeerde 
prioriteitenstelling. Onze samenleving 
verkeert niet alleen financieel-econo-
misch en sociaal, maar daaraan 
verwant óók moreel in een diepe 
crisis. De signalen uit de samenleving 
worden steeds luider. 

Voor politie en justitie ligt er een 
steeds zwaarder wordende taak om in 
die samenleving corrigerend op te 
treden. Een beperking in de noodzake-
lijke versterkingen maakt niet alleen 
uitvoering van die taak nog moeilijker, 
maar werkt tevens demotiverend op 
de daar aanwezige mensen, die niet 
de indruk krijgen dat de gemeenschap 
een hoge dunk van hun verantwoor-
delijkheid heeft. 

Bevordering van pleeggezin-plaat-
singen om de uitgaven voor kinderbe-
scherming te verlagen, heeft in 
beginsel de instemming van mijn 
fractie. Plaatsing in een pleeggezin 
heeft echter om méér redenen de 
voorkeur boven een inrichting. Wij 
nemen daarom aan dat het beleid van 
Justitie steeds gericht is op stimulering 
van plaatsingen in pleeggezinnen, in 
situaties waarin dat verantwoord is. 
Graag horen wij welke ruimte er nog 
is voor een beleidswijziging. 

Mijn fractie acht het een goede 
zaak, dat de Regering niet verder 
afdingt op haar defensieverplichtin-
gen. Ook deze elementaire overheids-
taak verdraagt geen verdere beper-
king. Dat bezuinigingen op Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening ten 
koste gaan van subsidie op energiebe-
sparing is wel begrijpelijk, maar wij 
vragen ons toch af of dat verstandig 
is. De vrij bescheiden subsidie 
betekent ons inziens voor een aantal 
mensen het duwtje dat zij nodig 
hebben om tot uitgaven voor energie-
besparing over te gaan. Als deze 
ombuiging tot effect heeft dat meer 
burgers het erbij laten zitten, is dat 
zowel energie-politiek als voor de 
desbetreffende bedrijfstak een 
kwalijke ontwikkeling. Wij horen 
graag van de Regering welke werkge-
legenheidseffecten uit deze maatregel 
kunnen voortvloeien. 

Naar het oordeel van mijn fractie is 
CRM bij uitstek een departement waar 
bij een noodzakelijke versobering 
belangrijke uitgavenbeperking te 
bereiken is. Het is dan ook nogal 
navrant om juist onder het kopje CRM 
te lezen dat grotendeels incidentele 
maatregelen worden voorgesteld, en 
wel op terreinen die dit het minst 
kunnen lijden. Wij achten het een 

grove onderschatting van de nood in 
en buiten ons land als juist drugsver-
slaafden en asielgerechtigden de 
rekening gepresenteerd krijgen. 

Mijn fractie dringt er met klem op 
aan, deze onverantwoorde bezuiniging 
te vervangen door andere. 

Datzelfde ministerie van CRM 
overschrijdt zijn begroting onder 
andere door meer bijstand te verlenen 
in verband met echtscheidingen. Mijn 
fractie heeft bij de begrotingsbehande-
ling al kritiek uitgeoefend op de 
hoogte van deze uitgavenpost. Het 
gaat niet aan dat de samenleving 
opdraait voor de verplichtingen 
waaraan echtgenoten zich onttrekken. 
Nogmaals dringen wi j aan op een 
actief terugvorderingsbeleid tegen-
over de onderhoudsplichtigen. Wil de 
Regering toezeggen daarvoor initiatie-
ven te nemen? 

De RPF-fractie acht het onvermijde-
lijk dat per departement kasplafonds 
van toepassing zijn. Wij menen 
trouwens dat zoiets niet slechts onder 
drukvan budgettaire problemen, 
maar als regel moet gelden. Dat geeft 
de departementen meer verantwoor-
delijkheid om de uitgaven te beheer-
sen. In dat verband wil len wi j nadruk-
kelijk wijzen op het kwaad van de de-
budgettering, het buiten de begroting 
om financieren van uitgaven. Het 
toegeven aan deze verleiding heeft de 
laatste jaren een grote omvang 
bereikt, waardoor het budgetrecht van 
het parlement wordt uitgehold. 
Diverse plotselinge tegenvallers zijn 
deels terug te voeren op schulden die 
in het verleden zijn gemaakt voor 
deze onderhandse uitgaven. Is de 
Minister bereid in toekomstige 
publikaties expliciet aan te geven 
welke invloed die uitgaven op het 
financieringstekort hebben? 

Wat de monetaire financiering 
betreft kent de Minister onze bezwaren, 
die hij overigens ten dele onderschrijft. 
Wij begrijpen dat het te veel gevraagd 
is deze geldschepping rigoureus te 
schrappen en stemmen in met de 
beperking ervan. Enigszins trots 
besluit de Minister de Voorjaarsnota 
met de constatering dat er zelfs 
liquiditeitsvernietiging plaatsvond in 
1981. Wij zijn wel benieuwd tot welk 
bedrag, omdat uiteindelijk de liquidi-
teitscreatie toch nog 1,8 mld. gulden 
bedroeg. 

Mijnheer de Voorzitter! Begin maart 
werd de eerste versie van een werk-
gelegenheidsplan gepubliceerd, 
omvattende een honderdtal beleids-
voornemens die beogen de werkloos-
heid op een adequate wijze te bestrij-
den. Wij zitten daarmee in grote 
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lijnen op het veel geroemde en veel 
verguisde tweede spoor van het 
beleid van het vorige kabinet; een 
spoor dan met veel elan door een 
bezielde Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid werd verdedigd. 

Mijn fractie heeft daar waardering 
voor. Inzet en bezieling, ook van de 
overheid, zijn belangrijke stri jdmidde-
len in de slag tegen de werkloosheid. 
Die slag vergt veel inspanning en 
vooral een weloverwogen strategie. 
Terecht wordt in het 'woord vooraf' 
bij het plan geconstateerd, dat de 
huidige ontwikkeling van de werkloos-
heid in economisch opzicht tot 
verspilling en in sociaal opzicht tot 
ontreddering leidt. Dat kan de overheid 
niet op zijn beloop laten. Als Gods 
dienares heeft zij voorwaarden te 
scheppen voor een stil en gerust 
leven van de burgers. Deze schriftuur-
lijke notie, mijnheer de Voorzitter, 
schept de verplichting, en niet alleen 
voor een christelijke politieke partij, 
zich voortdurend te bezinnen op de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
in relatie tot de verantwoordelijkheid 
van burgers in de verschillende 
samenlevingsverbanden. 

Ook bij de beoordeling van een 
eerste versie van een werkgelegen-
heidsplan zal mijn fractie daarom die 
principiële overweging als leidraad 
hanteren. Daarbij zal moeten worden 
uitgegaan van een bijzonder somber 
financieel beeld, zoals ik in het 
voorgaande reeds schetste; het 
nationaal inkomen, dat voor ruim 
tweederde wordt beheerst door de 
overheid en een staatsschuld, die 
alles bijeen de 10% ruimschoots heeft 
overschreden. Die gegevens hebben 
consequenties voor het anno 1982 
door de overheid te voeren beleid. 

De omvang van de collectieve 
sector geeft immers aan dat de 
overheid, veelal zonder zorgvuldige 
afweging, in ruime mate taken en 
verantwoordelijkheden van de 
burgers heeft overgenomen, terwijl 
de grootte van de staatsschuld en 
vooral de toenemende onbeheersbaar-
heid van de overheidsuitgaven 
aangeven, dat een dergelijk onzorgvul-
dig beleid ernstige gevolgen 
heeft, met name ook voor de werkge-
legenheid! 

Naar het oordeel van mijn fractie 
zullen daarom prioriteiten moeten 
worden gesteld. Ons land kan zich de 
luxe niet meer permitteren om op 
twee gedachten te blijven hinken: 
enerzijds het financieringstekort 
terugdringen en anderzijds grote 
bedragen uitgeven voor werkgelegen-

heidsherstel, wat bovendien zelden 
aan de verwachtingen voldoet. De 
discrepantie tussen de aanvankelijke 
verwachtingen, jaarlijks circa 100.000 
nieuwe banen, en de bijgestelde 
verwachtingen, 25.000 a 30.000 
nieuwe arbeidsplaatsen, spreekt in dit 
verband boekdelen. 

Dit geeft ook aan, dat de aard van 
het economisch leven zich niet leent 
voor een beheersende en planmatige 
overheidsaanpak. De centraal geleide 
economieën in de Oostbloklanden 
maken dit ook op pijnlijke wijze 
duidelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Een en 
ander brengt ons tot een tweetal 
criteria, waaraan het te voeren 
werkgelegenheidsbeleid, zo u wilt het 
tweede spoor van het regeringsbeleid, 
dient te voldoen. In de eerste plaats 
zullen de te nemen maatregelen 
gericht moeten zijn op het bevorderen 
van de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. In de tweede plaats zal 
het te voeren beleid zoveel mogelijk 
een budgettair neutraal karakter 
moeten hebben. Met het huidige 
financieringstekort leeft de overheid 
in feite op het bestaansminimum; zij 
kan zich nu eenmaal geen grote 
uitgaven meer veroorloven zonder de 
bestaansminima in de samenleving 
aan te tasten. 

Na deze algemene voorbeschou-
wing kom ik nu tot een inhoudelijke 
beoordeling van de belangrijkste 
elementen in het voor ons liggende 
werkgelegenheidsplan, althans de 
eerste versie daarvan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal u 
niet verbazen dat wij in het te voeren 
macro-economisch beleid aankno-
pingspunten vinden voor het beleid, 
dat mijn fractie voorstaat. Het schep-
pen van gunstige voorwaarden voor 
het bedrijfsleven houdt immers in, dat 
de overheid budgettaire verantwoor-
delijkheden verlegt naar de 
burgers, die in ondernemingsverband 
samenwerken. Niettemin vinden wi j 
dit beleidsgedeelte te weinig ambi-
tieus; het stabiliseren van de collectie-
ve lastendruk laat in wezen alles bij 
het oude en motiveert nauwelijks tot 
een principiële bezinning op overheids-
taken. 

Is de Regering van mening dat het 
huidige niveau van de collectieve 
lasten aanvaardbaar is, nu zij uitslui-
tend streeft naar stabilisatie van de 
lastendruk? 

Het economisch structuurbeleid is 
niet in alle opzichten even succesvol. 
Bovendien gaat een dergelijk beleid 
met aanzienlijke kosten gepaard. 

Het laatste alleen al rechtvaardigt 
een zorgvuldige afweging van baten 
en lasten. Kan een beeld worden 
gegeven van het effect van de hier 
genoemde maatregelen? Wordt 
hiermee overigens wel voldoende 
recht gedaan aan het marktgerichte 
beleid dat dit kabinet wenst te 
voeren? 

De zeer beperkte financiële ruimte 
wordt nu aangewend voor het 
uitkeren van subsidies, toeslagen en 
premies. Daarmee wordt de budgettai-
re verantwoordeli jkheid in hoofdzaak 
bij de overheid gelaten. Dat zou nog 
enigszins te verdedigen zijn, wanneer 
daar spectaculaire effecten met 
betrekking tot de werkgelegenheid 
tegenover zouden staan. Wij hebben 
daar echter onze twijfels over. Wij 
hebben dan ook node een fiscaal 
beleid ter zake gemist. Waarom is 
geen aandacht besteed aan bij 
voorbeeld een verlaging van de 
vennootschapsbelasting met ten 
minste enkele punten? Met een 
dergelijk beleid zijn, naar wij hebben 
begrepen, elders goede ervaringen 
opgedaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Veel 
aandacht wordt besteed aan het 
herverdelen van werk, omdat 'het niet 
te verwachten is dat het beleid, 
gericht op herstel van de werkgelegen-
heid, de werkloosheid op korte of 
middellange termijn zou kunnen 
terugbrengen tot een aanvaardbaar 
niveau'. Wij juichen deze realistische 
visie toe; het geeft ook aan dat een 
jarenlange scheefgroei niet van de 
ene op de andere dag kan worden 
recht gezet. 

Verkorting van de arbeidsduur is in 
principe niet mogelijk zonder evenre-
dige aanpassing van het inkomen, zo 
lezen wij in de nota. Wij stemmen 
daar graag mee in. Wanneer echter 
steeds meer tot arbeidsverkorting 
wordt overgegaan onder evenredige 
vermindering van inkomens, dan 
zorgt in het bijzonder het progressieve 
belastingtarief voor een meer dan 
evenredige daling van de belastingop-
brengsten. Houdt het kabinet voldoen-
de rekening met dit effect? Wat zijn de 
consequenties hiervan voor zijn 
financieel beleid? Voor deeltijdarbeid 
geldt een en ander overigens in 
versterkte mate. Bovendien zullen 
voor het creëren van deeltijdbanen 
subsidies worden verstrekt. 

Mijn fractie acht het een goede zaak 
dat de overheid zekere voorwaarden 
schept voor de herverdeling van werk. 
Het opstellen van concrete herverde-
lingsplannen gaat ons echter veel te 
ver. De overheid overschat hier haar 
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taak en verantwoordeli jkheid; een 
dynamisch en veelzijdig geheel, zoals 
een bedrijf of een bedrijfstak, leent 
zich nu eenmaal niet voor een 
planmatige aanpak. 

Bovendien vragen wi j ons af, 
hoeveel bureaucratisering aan de 
verwerkelijking hiervan te pas moet 
komen. Wij vrezen dat het geheel 
eerder verstarrend dan stimulerend 
werkt. De ervaringen met een dergelij-
ke aanpak zijn nu eenmaal niet erg 
bemoedigend. 

Overzien wi j de twee belangrijkste 
elementen van dit beleidsonderdeel, 
dan geeft dat geen reden tot enthousi-
asme; arbeidstijdverkorting met 
evenredige vermindering van inkomen 
zal in een tijd van economische 
teruggang steeds minder populair 
worden. Daarnaast kleven aan 
deeltijdarbeid nogal wat rechtspositi-
onele bezwaren. Het heeft ons 
daarom verbaasd dat geen aandacht 
werd besteed aan de herverdeling van 
werk over de verschillende huishou-
dens. Daar zijn immers, vooral op 
fiscaal terrein, instrumenten voor 
beschikbaar. Het belasten van inko-
mens per huishouden doet bovendien 
de belastingopbrengst stijgen, 
hetgeen verlichting schept voor de 
financiële positie van het Rijk. 

Het Centraal Planbureau heeft nog 
niet zo lang geleden geconcludeerd 
dat de herverdeling van inkomens 
niet gericht is geweest op een verklei-
ning van inkomensverschillen tussen 
minima, modaal en verder - hetgeen 
de bedoeling was - maar dat een 
herverdeling van inkomens heeft 
plaatsgevonden van 'oudere 'enkelver-
dieners' met kinderen' naar 'jongere 
'dubbelverdieners' zonder kinderen'. 
Daaruit blijkt dat de individuele 
benadering ook op het gebied van de 
verdeling van werkgelegenheid 
volstrekt aan haar doel voorbijschiet 
Wij vragen de Staatssecretaris, 
waarom deze benadering per huishou-
den, die zoveel voordelen biedt, niet 
in serieuze overweging is genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Terecht 
wordt in het werkgelegenheidsplan 
expliciet aandacht besteed aan de 
jongeren. Wel hebben wi j onze 
twijfels over de effectiviteit van de 
verschillende maatregelen. De 
experimentele arbeidsprojecten voor 
jeugdige werklozen bieden naar onze 
mening nog het meeste perspectief, 
omdat dit ook in structurele zin zoden 
aan de dijk kan zetten, terwijl jongeren 
worden gestimuleerd in het dragen 
van verantwoordelijkheid. Wij vragen 
daarom, of er al wat meer bekend is 
over het bereik van deze regeling. 

Daarnaast hebben wi j begrepen dat 
het initiatief van de gemeente Epe, 
om werkloze jongeren aan de slag te 
helpen, is gehonoreerd. Welke 
consequenties heeft dat voor soortge-
lijke initiatieven van andere gemeenten 
en instellingen? 

'Er wordt een interdepartementale 
studie verricht naar de vraag of en zo 
ja hoe uitkeringsgelden zouden 
kunnen worden benut ter bevordering 
van de werkgelegenheid.' Mijn fractie 
wacht de resultaten van die studie 
met grote belangstelling af. 

Hiermee kan op grond van budget-
taire neutraliteit, althans tijdelijk, 
enigszins worden tegemoetgekomen 
aan de negatieve gevolgen van het 
werkloos zijn. Streeft ook dit kabinet 
ernaar, het beraad aan de hand van 
deze studie volgende maand af te 
ronden? 

Wij pleiten in dit verband voor een 
minder rigoureuze toepassing van het 
werkverbod voor uitkeringsgerechtig-
den. Ons is een geval bekend van een 
werkloze die bij een klein bedrijf kan 
worden aangenomen, wanneer hij 
van te voren orders voor dit bedrijf 
bemachtigt. Het laatste wordt hem 
echter verboden door de uitvoerende 
instantie. Is de Staatssecretaris ertoe 
bereid, de richtlijnen ter zake nog 
eens te bezien? 

Het voert ons te ver, uitgebreid in te 
gaan op het arbeidsmarktbeleid. Wel 
hebben wij een vraag over de geringe 
flexibiliteit van beloningsstructuren. 
Het valt ons op dat de overheid, die in 
grote mate verantwoordeli jk is voor 
de beperkte mogelijkheden tot 
differentiatie van beloningen, de 
sociale partners als eerste verantwoor-
delijken hiervoor opvoert. Graag 
horen wi j of de Regering inderdaad 
niet overweegt, met initiatieven 
terzake te komen. 

Ik kom toe aan enkele algemene 
opmerkingen over het werkgelegen-
heidsbeleid. Er wordt in dit land de 
laatste tijd veel gesproken over 
werkgelegenheidsplannen en werkge-
legenheidsprogramma's. Positief 
waarderen wi j hierin dat verscheidene 
organisaties en burgers op persoonlij-
ke titel suggesties doen voor het 
aanpakken van de werkloosheid. 
Verscheidene voorstellen lijken ons 
het overwegen waard. Ik noem het 
eerder ter sprake gebrachte banenplan 
van de Heidemij en, op een ander 
gebied, een nog niet lang geleden 
uitgebracht plan van de Nederlandse 
Melkhandelaren Organisatie. 

Dergelijke voorstellen hebben 
wellicht betrekking op een beperkt 
deel van de arbeidsmarkt, maar 
kunnen een welkome aanvulling 

vormen op het te voeren beleid. In 
hoeverre worden deze initiatieven 
serieus overwogen en kunnen zij 
inderdaad fungeren als aanzetten tot 
beleidsvorming? Het bijzetten van alle 
zeilen om de problemen te lijf te gaan, 
moet naar onze mening ook inhouden 
dat inzichten van burgers, wanneer dit 
mogelijk is, worden betrokken bij het 
beleid. 

Het zal duidelijk zijn dat van budget-
tair neutrale financiering van het werk-
gelegenheidsbeleid geen sprake is. 
Er wordt immers een groter beslag 
gelegd op de kapitaalmarkt, het 
financieringstekort wordt vergroot en 
heffingen worden ingevoerd. Slechts 
een relatief klein gedeelte wordt 
gedekt door middel van herschikking 
van overheidsuitgaven. Wij betwijfelen 
of een dergelijke financiering solide 
is, te meer daar nog vele onduidelijk-
heden blijven bestaan. In elk geval 
staat zo'n beleid haaks op andere 
uitgangspunten voor het beleid, die 
ook in het werkgelegenheidsplan zijn 
geformuleerd. Wij noemen het 
stabiliseren van de collectieve-lasten-
druk en het terugdringen van het 
financieringstekort. 

Kortheidshalve beperken wi j ons 
ten slotte tot de voorgestelde solidari-
teitsheffing. De aanvullende financie-
ring van het werkgelegenheidsplan 
met een belastingverhoging, bijge-
naamd solidariteitsheffing, is voor 
mijn fractie niet aanvaardbaar. Wij 
menen dat het middel erger zal zijn 
dan de kwaal van de werkloosheid. 
Verdere verhoging van de collectieve 
lasten heeft een ongunstige uitwerking 
op de werkgelegenheid en verdraagt 
zich bovendien niet met de algemeen 
erkende noodzaak tot beperking van 
de overheidsuitgaven. 

Dat de tabellen waarin deze belas-
tingverhoging is verwerkt, al zijn 
vervaardigd, kan voor mijn fractie 
geen reden zijn tot het slikken van 
deze verhoging tegen wil en dank. 
Dan zou het parlement zijn bevoegd-
heden uit handen geven, slechts door 
ti jdverloop. Kan de Minister overigens 
aangeven waarom het wetsontwerp 
niet eerder dan op 27 mei jongstleden 
kon worden ingediend? De heffing 
was toch reeds verleden jaar door de 
informateurs De Galan en Halberstadt 
voorgesteld? 

Het uitzonderen van de laagste 
schijf doet sympathiek aan, maar leidt 
tot verdere verscherping van de 
progressie bij een belastbare som van 
10.000 gulden. Houdt de aanduiding 
solidariteitsheffing niet in dat alle 
belastingplichtigen hieraan moeten 
bijdragen? 
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De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.30 uur 
tot 14.15 uur geschorst. 

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

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ingevolge het bepaalde 
in artikel 146 van het Reglement van 
Orde stel ik voor, het interim-rapport 
Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
(I.S.M.O.), uitgebracht door de 
Interdepartementale Stuurgroep 
Misbruik en Oneigenlijk Gebruik, als 
Kamerstuk te doen drukken. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over een 
motie, ingediend op 15 juni 1982 bij 
het debat over rijksweg 27 door 
Amelisweerd, te weten: 

de motie-Waltmans c.s. over de 
reconstructie van Rijksweg 222 
(17100-XII, nr. 73). 

De Voorzitter: De heer Waltmans 
verlangt hoofdelijke stemming. 

De motie-Waltmans c.s. wordt met 74 
tegen 68 stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden: 
Hennekam, Hermans, Hermsen, Van 

lersel, Jacobse, Janmaat-Abee, 
Joekes, Keja, Koning, De Korte, 
Korte-van Hemel, Kraaijeveld-Wou-
ters, Krajenbrink, De Kwaadsteniet, 
Laning-Boersema, Lansink, Leerling, 
Van der Linden, Mateman, Van der 
Mei, Van Muiden, Nij land, Nijpels, 
Van Noord, Oomen-Ruijten, Ploeg, 
Rietkerk, Van Rossum, Van der 
Sanden, Schartman, Scherpenhuizen, 
Scholten, Schutte, Smit-Kroes, 
Terpstra, Van den Toorn, Tripels, Van 
der Vlies, Van Vl i jmen, B. de Vries, 
Waalkens, Wagenaar, Weijers, 
Wolters, Van Aardenne, Aarts, Van 
Amelsvoort, Andela-Baur, Van Baars, 
De Beer, Beinema, J . D. Blaauw, P. M. 
Blauw, De Boer, Borgman, Braks, 
Brokx, Buikema, Van der Burg, 
Cornelissen, Couprie, Van Dam, Dees, 
Dijkman, Van Dis, Van Eekelen, Van 
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Erp, Evenhuis, Evenhuis-van Essen, 
Eversdijk, Frinking, Gerritse, Ginjaar-
Maas en Gualthérie van Weezel. 

Voor hebben gestemd de leden: 
Haas-Berger, Van der Hek, Herfkens, 

Jabaaij, De Jonge, Knol, Kohnstamm, 
Konings, Kosto, Lankhorst, Meijer, 
Mertens, Mik, Moolhuysen-Fase, 
Moor, Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nuis, Van Ooijen, 
Patijn, Poppe, De Pree, Rienks, 
Roethof, Schaapman, Schreuders, 
Van der Spek, Spieker, Stoffelen, 
Tazelaar, Tommei, Toussaint, Ter 
Veer, Ter Veld, Veldhoen, Veldhuizen, 
De Visser, K. G. de Vries, De Waart, 
Wallage, Waltmans, Wessel-Tuinstra, 
Wilbers, Willems, Wöltgens, Worrel l , 
Van den Anker, E. C. Bakker, M. 
Bakker, Beckers-de Bruijn, Ter Beek, 
Van den Bergh, De Boois, Brinkhorst, 
Brouwer, Buurmeijer, Castricum, De 
Cloe, Cotterell, Dekker, Duinker, 
Engwirda, Epema-Brugman, Van Es, 
Faber, Groenman en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brief 
van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat over de besluitvorming 
inzake Rijksweg 27 door Amelisweerd 
(17 100-XII, nr. 71) voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, in verband 
met andere ambtsbezigheden van de 
Minister prioriteit te geven aan de 
stemmingen inzake Buitenlandse 
Zaken. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend op 17 juni 1982 
ti jdens het debat over de uitkomsten 
van het onderzoek naar de dood van 
vier journalisten in El Salvador. 

te weten: 
de motie-Schreuders en Waltmans 

over terugtrekking van de Nederlandse 
diplomatieke vertegenwoordiging in 
El Salvador (17 100-V, nr. 97); 

de motie-Ter Beek en Knol en over 
Nederlandse bilaterale hulp buiten de 
Salvadoraanse junta om (17 100-V, nr. 
98); 

de motie-Ter Beek over het veroor-
delen van de militaire steun van de 
Verenigde Staten aan de Salvadoraan-
se junta (17 100-V, nr. 99); 

de motie-Gualthérie van Weezel, 
over een regionale ambassade voor 
Midden-Amerika (17 100-V, nr. 100). 

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

Voorjaarsnota 
Ingekomen stukken 
Regeling van werkzaamheden 
Amelisweerd 
El Salvador 

D 
De heer Gualthérie van Weezel (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Wat de motie 
op stuk nummer 98 van de heer Ter 
Beek betreft, inzake de hulpverlening 
aan El Salvador, wi l ik opmerken dat 
mijn fractie vóór die motie zal stern-
men, echter onder het beding dat hier 
gesproken moet worden van humani-
taire hulp aan alle slachtoffers en aan 
alle vluchtelingen in El Salvador. 

Wat betreft de motie op stuk 
nummer 99 van de heer Ter Beek 
inzake de veroordeling van de 
militaire hulp van de Verenigde 
Staten aan El Salvador, is mijn fractie 
het met de heer Ter Beek eens dat wij 
dit betreuren. Hij heeft in zijn motie 
echter verzuimd gewag te maken van 
een besluit van de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties, 
waarin alle wapenleveranties van alle 
landen aan El Salvador veroordeeld 
worden, waardoor in dit geval van 
een zekere selectiviteit gesproken zou 
kunnen worden. Bovendien is het 
overgrote gedeelte van mijn fractie 
van oordeel dat, juist waar de Verenig-
de Staten het mogelijk hebben 
gemaakt dit onderzoek te voltooien, 
het weinig galant is om op dit ogenblik 
een zodanig sterke veroordeling uit te 
spreken. Desalniettemin zijn enkele 
leden van mijn fractie tot een andere 
afweging gekomen en zij zullen vóór 
de motie van de heer Ter Beek 
stemmen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat abusie-
velijk in motie nr. 100 (17 100-V) de 
heer Waltmans is genoemd als 
mede-ondertekenaar in plaats van de 
heer Waalkens. Een herdruk zal 
verschijnen. 

De motie-Schreuders en Waltmans 
(17 100-V, nr. 97) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

De motie-Ter Beek en Knol (17 100-V, 
nr. 98) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanweziQe leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Ter Beek (17 100-V, nr. 99) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66 (met uitzondering van 
de heer Brinkhorst), de CPN, de PSP, 
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Voorzitter 

de PPR en van de fractie van het CDA 
de leden Scholten en Beinema voor 
deze motie hebben gestemd. 

De heer Ter Beek (PvdA): Ik vraag om 
hoofdelijke stemming, mijnheer de 
Voorzitter. 

De Voorzitter: Meent u dat? Op 
papier is de motie met 71 tegen 65 
stemmen verworpen. 

De heer Ter Beek concedeert. 

De motie-Gualthérie van Weezel 
(17 100-V, nr. 100) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stukken 
inzake de uitkomsten van het onder-
zoek naarde dood van vier journalisten 
in El Salvador (17 100-V, nrs. 69, 92 en 
96) voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
zeven moties, ingediend op 18 juni 
1982 tijdens het debat over de brief 
over de acties van Israël in Libanon, 
te weten: 

de gewijzigde motie-Nuis en 
Brinkhorst over veroordeling van de 
Israëlische acties in Libanon (17 100-V, 
nr. 112); 

de motie-Ter Beek over het voldoen 
door Israël aan de Veiligheidsraadsre-
soluties 508 en 509 (17 100-V, nr. 106); 

de motie-Ter Beek over eventuele 
wapenleveranties aan Israël (17 100-V, 
nr. 107); 

de motie-Schreuders over een 
noodhulpprogramma voor Libanon 
(17 100-V, nr. 108); 

de motie-Ploeg c.s. over herstel van 
de soevereiniteit van de wettige 
Libanese regering (17 100-V, nr. 109); 

de motie-Van der Spek over 
beëindiging van de Nederlandse 
bijdrage aan Unifil (17 100-V, nr. 110); 

de motie-Wagenaar over terugtrek-
king van alle strijdkrachten van 
vreemde mogendheden uit Libanon 
(17 100-V, nr. 111). 

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

D 
De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Moties, die Israël 
eenzijdig veroordelen en die daarmee 
suggereren dat de PLO de blanke 
onschuld zelve is, zullen door de 
fractie van de SGP en het GPV niet 
worden gesteund. In onze bijdrage in 
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eerste termijn hebben wij de inval van 
Israël niet goedgekeurd, maar deze 
wel geplaatst in het kader van de 
jarenlange gewelddadigheden van de 
PLO op Israëlisch grondgebied. Onze 
fracties hebben geen enkele behoefte 
aan een 'oorvijg-motie', zoals de 
Minister-President het noemt. 

Wij hebben het het moeilijkst gehad 
met de motie van onze collega de 
heer Wagenaar. De intentie van deze 
motie spreekt ons erg aan en daarom 
zouden wi j er graag vóór stemmen. 
In de motie worden echter door het 
woord 'geli jkti jdig' twee bezettingsle-
gers aan elkaar gekoppeld, die daar 
op basis van een zeer verschillende 
titel aanwezig zijn en om die reden 
moeilijk aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Het verwijderen van alle 
buitenlandse strijdkrachten zou - dit 
is waarschijnlijk niet de bedoeling -
ook op Unifil kunnen slaan en dat is 
bepaald niet onze bedoeling. Om die 
reden voelen wij ons genoodzaakt om 
ook tegen deze motie te stemmen. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag een stemver-
klaring afleggen over de motie van 
mijn collega de heer Van der Spek op 
stuk nr. 110, omdat wij tegen die 
motie zullen stemmen. Mijn fractie 
ziet namelijk niet in, nu het mandaat 
slechts voor twee maanden verlengd 
is en de taak van Unifil op dit ogenblik 
alleen nog maar van humanitaire aard 
is, welke bezwaren er kunnen bestaan 
tegen een zo korte verlenging van het 
mandaat en welke dringende redenen 
er kunnen bestaan onmiddelli jk de 
bijdrage aan Unifil te beëindigen. Dit 
klemt te meer omdat van alle betrok-
kenen, de VN, de deelnemende 
landen en de landen in het Midden-
Oosten, alleen de agressor, Israël zelf, 
vraagt om een onmiddellijke terugtrek-
king. 

De gewijzigde motie-Nuis en Brink-
horst (17 100-V, nr. 112) wordt bij 
zitten en opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen deze motie hebben gestemd. 

De motie-Ter Beek (17 100-V, nr. 106) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de SGP, de RPF en het GPV tegen 
deze motie hebben gestemd. 

De motie-Ter Beek (17 100-V, nr. 107) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

El Salvador 
Libanon 
PABO's 

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

De motie-Schreuders (17 100-V, 
nr. 108) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

De motie-Ploeg c.s. (17 100-V, nr. 109) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

De motie-Van der Spek (17 100-V, 
nr. 110) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
PSP voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Wagenaar (17 100-V, nr. 111) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
RPF voor deze motie hebben gestemd. 

Ik stel voor, de brief over de acties 
van Israël in Libanon (17 100-V, nr. 
101) voor kennisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
twee moties, ingediend op 16 juni 
1982 bij de behandeling van het 
wetsontwerp over de PABO's, te 
weten: 

de motie-Van Baars over onderzoek 
naar uitbreiding van de toelaatbaar-
heid tot universitaire examens 
(16 795, nr. 24); 

de motie-Niessen en Evenhuis over 
de voorgestelde formatiesleutel 
(16795, nr. 32). 

De Voorzitter: De heer Van Baars 
heeft mij verzocht om heropening van 
de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Baars (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Omdat de afgelopen 
week het amendement van de heer 
Niessen over de uitbreiding van de 
toelaatbaarheid van universitaire 
examens voor toekomstige PABO-stu-
denten is aangenomen, heeft mijn 
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Van Baars 

motie op dit punt een correctie 
ondergaan en kan de overweging die 
daarop volgt vervallen. 

Motie 

De Voorzitter: De heer Van Baars 
heeft zijn motie op stuk nr. 24 (16 795) 
in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat de toelaatbaarheid 
van afgestudeerden van toekomstige 
PABO'szich beperkttot de universitaire 
examens in de psychologie, in de 
pedagogische en andragogische 
wetenschappen en in de Nederlandse 
taal- en letterkunde; 

van oordeel, dat mede in het kader 
van de Wet wederzijdse doorstroming 
hoger onderwijs een onderzoek naar 
uitbreiding van de toelaatbaarheid tot 
universitaire examens wenselijk is; 

nodigt de Regering uit, dit onderzoek 
in te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde 
motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 36(16795). 

Ik constateer, dat de Kamer er geen 
bezwaar tegen heeft, aanstonds over 
deze gewijzigde motie te stemmen. 

D 
De heer Van Baars (CDA): Ik zou 
graag namens mijn fractie een 
stemverklaring afleggen met betrek-
king tot de motie-Niessen en Evenhuis 
op stuk nr. 32 (16795). Mijn fractie zal 
voor die motie stemmen vanuit de 
gedachtengang zoals die bij de 
plenaire behandeling door de Minister 
is uitgesproken. Wij interpreteren de 
motie derhalve in die zin, dat wij eerst 
met de PABO's van start gaan met de 
formatiesleutel 1,92 en zullen zien hoe 
dit loopt. Vervolgens zal dan een 
evaluatie in samenhang met de 
formatiesleutels van het overige HBO 
plaatsvinden. 

Deze stemverklaring wordt mede 
afgelegd namens de fracties van SGP 
en GPV. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De gewijzigde motie-Van Baars 
(16 795, nr. 36) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De motie-Niessen en Evenhuis 
(16 795, nr. 32) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van 
D'66 tegen deze motie hebben 
gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Interim-
wet speciaal onderwijs (16 811), 
behandeld op 16 en 17 juni 1982, 

en over: 
de gewijzigde motie-Janmaat-Abee 

over een systeem van gedeelde 
telling voor scholen voor regulier en 
voor speciaal onderwijs (16811, nr. 
56); 

de motie-Van Ooijen en De Cloe 
over de verwijzing van gewoon naar 
buitengewoon onderwijs en omge-
keerd (16811, nr. 53); 

de motie-Cotterell over de samen-
stelling van de toelatingscommissies 
(16811, nr. 54); 

de motie-Mertens over de vakleer-
krachten lichamelijke oefening in het 
buitengewoon onderwijs (14415, nr. 
7). 

De Voorzitter: De amendementen 
op de stukken nrs. 24, 35 en 40 zijn 
vervallen. Naar mij blijkt, worden alle 
op het wetsontwerp ingediende 
amendementen voldoende onder-
steund. 

Enige leden vragen heropening van 
de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l graag het amen-
dement op stuk nr. 25 intrekken, 
omdat bij de beraadslaging vorige 
week gebleken is, dat de Staatssecre-
taris nog in overleg en onderhandeling 
is met de Federatie voor medische 
kleuterdagverblijven over de wijze 
waarop de onderwijscomponent 
ingevuld zal worden. In plaats van dit 
amendement w i l ik samen met 
collega mevrouw Janmaat-Abee een 
motie indienen die ik u hierbij aanbied. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-Cotterell (stuk nr. 25) is ingetrok-
ken, maakt het geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Cotterell 
en Janmaat-Abee wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat medische kleuter-
dagverbli jven geen onderwijsvoorzie-
ning zijn; 

voorts overwegende, dat veel kleuters 
geen gebruik kunnen maken van het 
reguliere onderwijs; 

van oordeel, dat de onderwijscompo-
nent in de behandelingssettingen van 
medische kleuterdagverblijven nader 
bekeken dient te worden; 

constaterende, dat onderzoek en 
overleg hiernaar gaande is; 

verzoekt de Regering, de Kamer te 
informeren over de resultaten van het 
onderzoek en overleg; 

verzoekt de Regering tevens, dit op 
een zodanig ti jdstip af te ronden dat 
het mogelijk zal zijn bij de Overgangs-
wet Interimwet Speciaal Onderwijs 
nadere maatregelen te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 57(16 811). 

Ik stel voor, vrijdag aanstaande over 
deze motie te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l terugkomen op 
een motie van de heer Mertens, die 
twee jaar geleden is ingediend. 
Namens de heer Mertens wil ik deze 
motie nu gewijzigd indienen. 

De Voorzitter: De motie-Mertens 
(14415, nr. 7) is in die zin gewijzigd, 
dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Nota Speciaal Onderwijs; 

van oordeel, dat juist in het buiten-
gewoon onderwijs de aandacht voor 
de lichamelijke ontwikkeling een 
wezenlijk onderdeel moet vormen; 

constaterende, dat de inkomensposi-
tie van de vakleerkrachten lichamelijke 
oefening in het Buitengewoon 
Onderwijs nu al jaren te wensen 
overlaat, ondanks het feit dat al vijf 
jaar geleden door de organisaties bij 
de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen voorstellen zijn ingediend, 
die aan het belang van de lichamelijke 
oefening in het Buitengewoon 
Onderwijs recht zouden kunnen doen; 

nodigt de Regering uit, met maatre-
gelen te komen - al dan niet wettelijke -
om aan deze ongewenste situatie een 
eind te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Voorzitter 

Deze gewijzigde motie is nu mede-on-
dertekend door mevrouw Janmaat-
Abee en mevrouw Cotterell. 

Naar mij blijkt, wordt zij voldoende 
ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13(14415). 

De Voorzitter: Ik stel voor, over 
deze gewijzigde motie aanstaande 
vrijdag te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil mijn derde 
termijn gebruiken om enkele amende-
menten in te trekken. Het betreft het 
amendement op stuk nr. 16. De 
Staatssecretaris heeft mij ervan 
overtuigd, dat een aangepaste 
regeling voor het overblijven tussen 
de middag in het speciaal onderwijs, 
een andere dient te zijn dan die in de 
andere vormen van onderwijs. Ik 
hoop op dit punt terug te komen als 
wi j de Invoeringswet behandelen. 

De Voorzitter: Aangezien het 
amendement-Van Ooijen en De Cloe 
op stuk nr. 16 is ingetrokken, maakt 
het geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

Deheer Van Ooijen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l tevens het 
amendement op stuk nr. 21 intrekken, 
omdat, na toelichting van de Staatsse-
cretaris, de in het wetsontwerp 
opgenomen tekst voldoende mijn 
bedoelingen weergeeft. 

De Voorzitter: Aangezien het 
amendement-Van Ooijen en De Cloe 
op stuk nr. 21 is ingetrokken, maakt 
het geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

In stemming komt het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, II, A) 

De Voorzitter: Ik verzoek de leden die 
voor dit amendement zijn op te staan. 

De heer Evenhuis vraagt hoofdelijke 
stemming. Dit verzoek lijkt mij 
redelijk. 

Het amendement-Janmaat-Abee (stuk 
nr. 51 , II, A) wordt met 75 tegen 69 
stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden: 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, 

De Kwaadsteniet, Laning-Boersema, 
Lankhorst, Lansink, Leerling, Van der 
Linden, Lubbers, Mateman, Van der 
Mei, Mertens, Mik, Moolhuysen-Fase, 
Van Muiden, Nijland, Van Noord, 
Nuis, Oomen-Ruijten, Van der Sanden, 

Schartman, Scholten, Schreuders, 
Van der Spek, Tommei , Van den 
Toorn, Ter Veer, Veldhuizen, Van 
Vli jmen, B. de Vries, Wagenaar, 
Waltmans, Weijers, Wessel-Tuinstra, 
Wilbers, Wil lems, Wolters, Aarts, Van 
Amelsvoort, Andela-Baur, Van Baars, 
E. C. Bakker, M. Bakker, Beckers-de 
Bruijn, Beinema, De Boer, Borgman, 
Braks, Brinkhorst, Brokx, Brouwer, 
Buikema, Van der Burg, Cornelissen, 
Cotterell, Couprie, Van Dam, Dekker, 
Dijkman, Engwirda, Van Es, Evenhuis-
Van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, 
Gerritse, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Hennekam, Hermsen, Van 
lersel, Janmaat-Abee, De Jonge, 
Kohnstamm en Korte-Van Hemel. 

Tegen hebben gestemd de leden: 
Meijer, Moor, Müller-van Ast, 

Niessen, Van Nieuwenhoven, Nijpels, 
Van Ooijen, Patijn, Ploeg, Poppe, De 
Pree, Rienks, Rietkerk, Roethof, Van 
Rossum, Schaapman, Scherpenhui-
zen, Schutte, Smit-Kroes, Spieker, 
Stoffelen, Tazelaar, Terpstra, Tous-
saint, Tripels, Ter Veld, Veldhoen, De 
Visser, Van der Vlies, K. G. de Vries, 
Waalkens, De Waart, Wallage, 
Wöltgens, Worrel l , Zijlstra, Van 
Aardenne, Van den Anker, Ter Beek, 
De Beer, Van den Bergh, J. D. Blaauw, 
P. M. Blauw, De Boois, Buurmeijer, 
Castricum, De Cloe, Dees, Van Dis, 
Duinker, Van Eekelen, Epema-Brug-
man, Van Erp, Evenhuis, Ginjaar-Maas, 
Haas-Berger, Van der Hek, Herfkens, 
Hermans, Jabaaij, Jacobse, Joekes, 
Keja, Knol, Koning, Konings, De Korte, 
Kosto en de Voorzitter. 

De Voorzitter: Als geen van de leden 
over de vele andere op stuk nr. 51 
voorkomende amendementen anders 
wenst te stemmen dan zojuist, zal ik 
mij daarnaar richten. 

Naar mij blijkt, is zulks inderdaad 
het geval. Dan constateer ik, dat alle 
andere amendementen op stuk nr. 51 
met dezelfde stemverhouding zijn 
aangenomen. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen 
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , II, A en 
B), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen 
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 III, A, B en 
C), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement 
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , IV, A en 
B), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 4 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen 
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51, V, A, B, C 
en D), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 6 tot en met 8 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Janmaat-Abee (stuk 
nr. 36) tot invoeging van een artikel 8a 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV, de 
PSP en de CPN voor dit amendement 
hebben gestemd. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 12) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Als gevolg van de aanvaarding van 
dit amendement dient de laatste 
volzin van het voorgestelde eerste lid 
in het amendement-Janmaat-Abee op 
stuk nr. 51 , VI, A te vervallen. 

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51, VI, A, B 
en C), en het amendement-Van Ooijen 
en De Cloe (stuk nr. 12), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, VII), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 11 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 12, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. VIII, A en B), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 13 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, IX), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 15 tot en met 18 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
26) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Tweede Kamer 
22 juni 1982 Speciaal onderwijs 3913 



Voorzitter 

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
27) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Het gewijzigde amendement-Cotterell 
(stuk nr. 45) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51, X, A, B, C 
en D), het amendement-Cotterell (stuk 
nr. 27) en het gewijzigde amendement-
Cotterell (stuk nr. 45), wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 20 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde amendement-Cotterell 
(stuk nr. 47) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PvdA, de CPN en de PSP 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

De artikelen 21 en 22 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Janmaat-Abee (stuk 
nr. 48) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV, de 
CPN en de PSP voor dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 23, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XI), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XII), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XIII), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 26 tot en met 29 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XIV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 31 , zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XV, A en 
B), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 52) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

Artikel 32 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
44) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
55) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de facties van 
het CDA, de SGP, de RPF, het GPV en 
de PPR tegen dit amendement 
hebben gestemd. 

Artikel 33, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Cotterell (stuk nr. 55) en het amende-
ment-Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XVI), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 34, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XVII), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 35 tot en met 53 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 54, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51, XVIII, A en 
B), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

Het gewijzigde amendement-Janmaat-
Abee (stuk nr. 50) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 15) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 

de PvdA, D'66, de PPR, de PSP en de 
CPN voor dit amendement hebben 
gestemd. 

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
33) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 55, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XIX) en 
het amendement-Cotterell (stuk nr. 
33), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 56, 57 en 57a worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 58, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XX), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 58a en 59 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel 60, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , XXI, A en 
B), wordt zonder stemming aangeno-
men. 

De artikelen 61 tot en met 64 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 65, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , XXII, A 
en B), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 66 tot en met 69 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 17) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 70, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Ooijen en De Cloe (stuk nr. 17), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 71 tot en met 74 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 18) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 
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Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 19) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Artikel 75, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Van Ooijen en De Cloe (stukken nrs. 
18 en 19), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 75a wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Van Ooijen en De 
Cloe (stuk nr. 20) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
het CDA, de SGP, de RPF en het GPV 
tegen dit amendement hebben 
gestemd. 

Artikel 76, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Van Ooijen en De Cloe (stuk nr. 20), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 77 tot en met 81 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het amendement-Cotterell (stuk nr. 
30) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Artikel 82 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 83, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , XXIII, A, 
B en C), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 84 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 85, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XXIV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 86, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XXV), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 87 tot en met 94 worden 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 95, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XXVI), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 96, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XXVII), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De artikelen 97 en 98 worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Janmaat-Abee (stuk 
nr. 38) wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de VVD en de CPN tegen dit 
amendement hebben gestemd. 

Artikel 99, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 38), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Artikel 100 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 101, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51 , XXVIII, A, 
B, C 1 en 2), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De artikelen 102 tot en met 106 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Artikel 107, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van de amendementen-
Janmaat-Abee (stuk nrs. 51, XXIX, A, 
B en C), wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Artikel 108, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-
Janmaat-Abee (stuk nr. 51 , XXX), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 109 wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden, zoals die is gewijzigd 
door de aanneming van het amende-
ment-Janmaat-Abee (stuk nr. 51,1), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aanstaande 
vrijdag de eindstemming over dit 
wetsontwerp te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat mevrouw Cotterell haar 
motie (16811, nr. 54) heeft ingetrokken, 
als gevolg van de aanneming van 
haar amendement, voorkomende op 
stuk nr. 55. 

De gewijzigde motie-Janmaat-Abee 
(16811, nr. 56) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De motie-Van Ooijen en De Cloe 
(16811, nr. 53) wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Goedkeuring van de beschikking van 
28 december 1981, nr. 081-2791 
(Stcrt. 250), tot wijziging van de 
Beschikking wijziging investeringsbij-
dragen, alsmede wijziging van het 
structurele niveau van de WIR-basis-
premies voor gebouwen, installaties, 
zeeschepen en overige bedrijfsmidde-
len en wijziging van enkele desinves-
teringsbetalingstermijnen (17 345), 
behandeld op 17 juni 1982, 

en over: 
de motie-De Korte c.s. over WIR-(pre-

mie) wijziging (17345, nr. 11); 
de motie-De Korte c.s. over vormge-

ving van een innovatieregeling 
(17345, nr. 12); 

de motie-Epema-Brugman over 
gerichte stimulering van de investerin-
gen (17 345, nr. 13). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
alle op dit wetsontwerp ingediende 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. 

Artikel I en het begin van artikel II 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het amendement-Epema-Brugman 
(stuk nr. 8) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, de PSP, de CPN en de PPR 
voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Onderdeel A wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de PvdA wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden, tegen onderdeel 
A5 te hebben gestemd. 

Het gewijzigde amendement-De Korte 
(stuk nr. 15) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Het gewijzigde amendement-Epema-
Brugman (stuk nr. 14, I) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

Ik neem aan, dat door de verwerping 
van dit amendement de overige op 
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stuk nr. 14 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden 
beschouwd. 

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd 
door de aanneming van het gewijzigde 
amendement-De Korte (stuk nr. 15), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Onderdeel C wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het gewijzigde artikel II wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De artikelen III tot en met VIII en de 
beweegreden worden zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van korte verklaringen. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen uiteindelijk voor 
dit wetsontwerp stemmen. Dat is dan 
de uitkomst van een moeilijke afwe-
ging, want wi j hebben aanzienlijke 
bezwaren tegen dit wetsontwerp. De 
herschikking van de WIR met 250 min. 
treft vooral de bedrijfsbouw die toch 
al in de malaise verkeert. In hetzelfde 
kader staat er echter tegenover dat de 
SIR buiten werking wordt gesteld, dat 
de premie voor outillage structureel 
12% wordt en dat het oneigenlijk 
gebruik zal worden tegengegaan via 
aanpak van de profit-routing. Ook zal 
de energietoeslag worden verhoogd. 
De Minister is verder gevoelig 
gebleken voor het werkbaar maken 
van de zogenaamde verfijningsrege-
ling. De afweging van deze voor- en 
nadelen doet ons uiteindelijk toch 
voor dit wetsontwerp stemmen. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ook mijn 
fractie moest een moeilijke afweging 
maken, echter om geheel andere 
redenen dan de heer De Korte zoeven 
naar voren bracht. Wij zijn voorstan-
ders van verlaging van de basispre-
mies. Wij wensen dat met het geld dat 
daardoor vri jkomt een meer gericht 
beleid wordt gevoerd. 

Alles afwegend hebben wi j , ondanks 
het feit dat de premie op outillage 
omhoog gaat, gemeend voor dit 
wetsontwerp te moeten stemmen, 
omdat daar andere verlagingen van 
basispremies tegenover staan. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen 
aangenomen. 

De Voorzitter: Mevrouw Epema-Brug-
man vraagt heropening van de 
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beraadslaging over de moties. Ik stel 
voor, aan dit verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Epema-Brugman (PvdA): 
De fractie van de Partij van de Arbeid 
vindt dat er eerst geld moet zijn om 
uit te kunnen geven. Aangezien mijn 
amendement over de outillagepremie 
verworpen is, is er geen geld aanwezig 
om gericht te besteden aan investerin-
gen in het midden- en kleinbedrijf, de 
industrie en de landbouw. Vandaar 
dat ik mijn motie (17 345, nr. 13) 
helaas in moet trekken. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Epema-Brugman (17345, nr. 13) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 
De beraadslaging wordt gesloten. 

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

D 
De heer Van lersel (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
twee overgebleven moties wil ik het 
volgende opmerken. Mijn fractie zal 
voor motie nr. 11 stemmen. In die 
motie wordt gesproken over de 
grootst mogelijke terughoudendheid 
bij de aanpassing van de WIR-premie-
wijzigingen. Wij zijn het daar, voor 
zover de rust aan het WIR-front moet 
worden zeker gesteld, inderdaad mee 
eens. Als echter uit onderzoek zal 
blijken dat de effectiviteit van de WIR 
beter kan worden bereikt door een 
wijziging van de premies, moet 
hiervoor naar onze mening ruimte 
blijven. 

Wij zullen ons tegen motie nr. 12 
uitspreken, niet omdat wij tegen een 
innovatiebeleid zijn, integendeel - al 
is determ 'progressief innovatiebeleid' 
wat warrig - maar wi j verzetten ons 
met name tegen het exclusieve 
karakter van een fiscale methode voor 
een eventuele innovatieregeling. 

De motie-De Korte c.s. (17 345, nr. 11) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PvdA, D'66, de PSP, de CPN en de 
PPR tegen deze motie hebben ge-
stemd. 

De motie-De Korte c.s. (17 345, nr. 12) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

WIR 
Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector 
school- en cursusgeld 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Verlenging en wijziging van de Tijde-
lijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (17439) en over de 
gewijzigde motie-De Korte over de 
werkingsduur van de voorgenomen 
verlenging (17439, nr. 8). 

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

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

De motie-De Korte (17 439, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Wijziging van de School- en cursus-
geld wet 1972 (herziening heffingsre-
geling schoolgeld, alsmede verhoging 
schoolgeld en schoolgeldvrije voet) 
(17419). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
de op dit wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. Mevrouw Ginjaar-Maas 
vraagt heropening van de beraadsla-
ging. Ik stel voor, aan dit verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (VVD): 
Namens mijn fractie heb ik op dit 
wetsontwerp een amendement 
ingediend, op stuk nr. 11. Dit amende-
ment beoogde de collegegelden, 
evenals de schoolgelden, te indexeren 
en wel met ingang van 1 augustus 
1983. In het debat daarover heeft de 
Minister gezegd dat hij weinig 
behoefte heeft aan dit amendement 
en dat hij zelf op deze kwestie terug 
wi l komen bij de begroting voor 1983. 
Ik vond dat erg vaag. Je kan op tal 
van manieren terugkomen op een 
zaak. 

In het debat van gisteren over het 
examengeld van de extraneï is de 
Minister na lang aandringen wat 
duidelijker geworden over deze zaak. 
Hij heeft gezegd, dat hij zó op deze 
zaak terugkomt, dat wij ervan uit 
kunnen gaan dat de collegegelden 
geïndexeerd gaan worden conform 
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Ginjaar-Maas 

datgene wat daarover in de Voorjaars-
nota gesteld is. 

Gezien de uitspraak van de Minister 
kan ik op dit moment het amendement 
intrekken, maar met de toevoeging 
dat, mocht de memorie van toelichting 
bij de komende begroting ons in dit 
opzicht terleurstellen, wi j uiteraard op 
deze kwestie terugkomen en wellicht 
dan zelf opnieuw een iniatief nemen. 
Op dit moment trek ik mijn amende-
ment op stuk nr. 11 in. 

De Voorzitter: Aangezien de amende-
menten-Ginjaar-Maas en Dees (stuk 
nrs. 11, I, II en III) zijn ingetrokken, 
maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het amendement-Worrell en Mertens 
(stuk nr. 9) wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Artikel I wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Het amendement-Worrell en Mertens 

Aan de orde zijn stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Wijziging van de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs (herziening 
regeling examengeld) (17430) 

en over: 
de motie-Willems over indexering 

van onderwijsbijdragen (17 430, nr. 7) 

De Voorzitter: Het is mij gebleken, dat 
het op het wetsontwerp ingediende 
amendement voldoende wordt 
ondersteund. 

De heer Mertens vraagt om heropening 
van de beraadslaging. Ik stel voor, 
aan dat verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het amendement van de 
heer Willems heeft ons in een laat 
stadium bereikt. Mag ik de Minister 
vragen wat uitvoering van het 
amendement gaat kosten? 

D 
De heer Lansink (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het amendement van de 
heer Wil lems komt bij mi j , zowel uit 
een oogpunt van rechtvaardigheid als 
uit een oogpunt van wetssystematiek, 
sympathiek over. Ik schaar mij echter 
achter de vraag van de heer Mertens 
aan de Minister of hij enige aanduiding 
kan geven hoe deze vrijstellingsrege-
ling financieel zal uitpakken. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren uiteengezet, 
dat de categorie waarover gesproken 
wordt in dit amendement zelden of 
nooit zal voorkomen. Derhalve 
kunnen wij ervan uitgaan dat de 
geraamde opbrengst niet substantieel 
zal worden aangetast en wellicht 
volledig of nagenoeg volledig zal 
worden gehaald. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

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

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

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-Willems (17430, nr. 7) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Tijdelijke bevriezing enige sociale 
zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982 
(17486) 

en over: 
de motie-Brouwer over een gedeel-

telijke ontkoppeling van uitkeringen 
en lonen (17 468, nr. 9). 

De Voorzitter: Het is mij gebleken,dat 
de op het wetsontwerp voorgestelde 
amendementen voldoende worden 
ondersteund. 

Mij is gevraagd om heropening van 
de beraadslaging. 

Ik stel voor, aan dat verzoek te 
voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De fractie van de Partij 
van de Arbeid is, zoals wi j ook 
gisteren al gesteld hebben, enigzins 
overvallen door de vérstrekkende 
amendementen op wetsontwerp 
17 468, die door VVD, CDA en ook door 
D'66 zijn ingediend. Immers, het 
wetsontwerp betreft de bevriezing 
van de bovenmodale uitkeringen; 
uitkeringen dus in het kader van de 
sociale zekerheid. 

De desbetreffende amendementen 
strekken verder; in plaats van de 
voorgestelde korting in de sfeer van 
de sociale zekerheid, wordt nu 
voorgesteld het wettelijk min imum-
loon aan te tasten, namelijk door het 
wettelijk min imumloon per 1 juli niet 
met de wettelijke verhoging van 4,3% 
te verhogen, maar slechts met 2,46%. 

Bij aanvaarding van één van deze 
amendementen kan niet alleen de 
situatie ontstaan dat meer categorieën 
uitkeringsgerechtigden onder wet 
zouden vallen - ik wijs hierbij onder 
meer op de vervolgingsslachtoffers -
maar ook die dat loontrekkenden op 
het niveau van het minimumloon 
onder de werkingssfeer van deze wet 
zouden worden gebracht. Dit noopt 
mij ertoe, nog een aantal vragen aan 
de Regering te stellen. 

Wat betekent een eventuele aanvaar-
ding van dergelijke amendementen 
voor de inkomenspositie van de 
minimumloontrekkers, ook waar de 
wettelijke verhoging inmiddels is 
vastgesteld en is gepubliceerd in de 
Staatscourant? Zal de Minister bij 
eventuele aanvaarding van dit 
amendement door de Kamer deze 
verlaging ook uitvoeren en, zo ja, zal 
hij dat ook per 1 juli doen? Wat 
betekent dit dan voor de al uitgebrach-

(stuk nr. 12) wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

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

Artikel II wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PSP en de CPN tegen dit wets-
ontwerp hebben gestemd. 
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Ter Veld 

te voorschriften met betrekking tot de 
beloning van vakantiewerkers? 

Wat is het benodigde bedrag om bij 
een verlaging van het wettelijk 
min imumloon en de daaraan gekop-
pelde uitkeringen, zoals door CDA, 
VVD en ook door D'66 is voorgesteld, 
de echte minima weer zodanig te 
compenseren dat hun koopkrachtver-
lies weer op nul kan worden gesteld? 
Wat betekent de uitspraak van de 
Minister dat hij aanvaarding van deze 
amendementen ontraadt? 

Is deze mede gebaseerd op de 
uitvoeringsproblemen? Nog nadrukke-
lijker vraag ik naar de relatie tussen 
het ontraden en de betekenis die dit 
kabinet toekent aan de stellingname 
dat het zich oriënteert op het regeer-
akkoord van het kabinet-Van Agt II, 
waarvan één van de wezenlijke 
uitgangspunten bestaat uit een 
inkomensbeleid, gericht op een 
inkomensbeleid van - 1 voor de 
minima tot - 4 voor vier keer modaal. 
Hoe rijmt de Minister het ontraden, 
waar deze amendementen, gezien het 
inkomensbeeld en de beleidsvoorne-
mens van de Regering zelf, in strijd 
zijn met het meerderheidsbesluit van 
het kabinet-Van Agt II over de Voor-
jaarsnota? 

Wat zal de Minister doen met de 
wetsontwerpen maximering vereve-
ningsbijdragen en verlaging kinderbij-
slag, indien, ondanks zijn ontraden, de 
Kamer toch voldoende steun geeft 
aan een van beide amendementen? 
Wat betekent het voor de opstelling 
van de fracties van CDA en D'66 dat 
de Minister beide amendementen 
heeft ontraden? Met name vraag ik de 
fractie van D'66 hoe zij, indien één 
van amendementen wordt aangeno-
men, een inkomensbeeld kan accepte-
ren dat zoveel afwijkt van de afspraken 
in het regeerakkoord van het kabinet-
Van Agt II - dat toch ook het oriënta-
tiepunt is voor het kabinet-Van Agt 
III - en van hun eigen uitspraken dat 
zij, 15 als maximale achteruitgang 
voor de minima zouden accepteren. 

Welke betekenis moet volgens de 
fractie van de VVD gehecht worden 
aan de publiekelijke uitspraken van de 
geachte afgevaardigde de heer 
Nijpels dat de bejaarden bij een 
eventuele daling van de minima 
hiervan verschoond zouden blijven? 
Als de koop kracht van de AOW-uitke-
ringen met 2,5% daalt, hoe denkt deze 
fractie dit dan voor alle AOW-ers te 
kunnen compenseren? 

Als het toch zo uitdrukkelijk in de 
bedoeling van de fracties van het 
CDA, de VVD en D'66 lag het wettelijk 

min imumloon te verlagen, dringt zich 
de vraag op waarom deze fracties dit 
niet aan de orde hebben gesteld 
tijdens het debat over de regeringsver-
klaring, dan wel waarom deze fracties 
niet met een initiatiefwetsontwerp 
van deze strekking zijn gekomen, dat 
dan door de Kamer op zijn merites 
beoordeeld had kunnen worden. 

Wij waren van mening dat een 
beroep op de Kamer op grond van 
artikel 83 van het Reglement van Orde 
mogelijk zou zijn geweest. Dit artikel 
bepaalt dat een amendement ontoe-
laatbaar is, ' indien het een strekking 
heeft, tegengesteld aan die van het 
wetsontwerp, of indien er tussen de 
materie van het amendement en die 
van het wetsontwerp geen rechtstreeks 
verband bestaat'. Vooral het laatste 
lijkt hier aan de orde te zijn. 

Wij zien er echter van af, een 
stemming in de Kamer uit te lokken 
over de toelaatbaarheid van de 
amendementen van het CDA en de 
VVD en van D'66, hoezeer wi j ook 
vinden dat een deel van elk van de 
amendementen, namelijk waar het 
over het wettelijk min imumloon gaat, 
niets met het wetsontwerp inzake de 
bevriezing van bovenmodale uitkerin-
gen te maken heeft. Echter, een zo 
belangrijke zaak als de aantasting van 
het minimumloon mag niet worden 
afgedaan op de formele gronden van 
een reglement van orde. Wij hebben 
een ander voorstel aan de Kamer. Het 
is duidelijk dat tussen de materie die 
in elk van de amendementen van het 
CDA en de VVD en van D'66 wordt 
geregeld, en de besluitvorming over 
de Voorjaarsnota een nauwe band 
bestaat. Mijn collega Wöltgens zal 
hierover vanmiddag nog spreken. 

Naar ons oordeel kan de Kamer dan 
ook over deze amendementen geen 
beslissing nemen alvorens de besluit-
vorming over de Voorjaarsnota is 
afgerond. Om die reden verzoeken wij 
de Kamer de stemmingen over de 
amendementen van het CDA en de 
VVD op stuk nr. 10 en van D'66 op 
stuk nr. 8 en daarmee over het gehele 
wetsontwerp 17 468 èn, vanwege de 
samenhang, eveneens de stemmingen 
over de wetsontwerpen 17 203 en 
17 467 u i t te stellen tot het moment 
waarop de beslissingen over de 
Voorjaarsnota zijn genomen. 

De Voorzitter: Mevrouw Ter Veld 
heeft zojuist twee dingen gedaan. In de 
eerste plaats is zij nog op de materie 
ingegaan. Dat is in een derde termijn 
toegestaan, maar gezien de spreektijd-
beperking van deze week moet ik van 
de totale spreektijd van de Partij van de 
Arbeid daarvoor enkele minuten 

aftrekken. Dat geldt ook voor andere 
fracties, die nader aan het debat 
daarover zouden wil len deelnemen. 
Vervolgens heeft zij een voorstel van 
orde gedaan. Zij heeft de Kamer 
namelijk verzocht, de stemmingen over 
de amendementen van het CDA en de 
VVD op stuk nr. 10 en van D'66 op 
stuk nr. 8 en daarmee over het gehele 
wetsontwerp 17 468 èn, vanwege de 
samenhang, eveneens de stemmingen 
over de wetsontwerpen 17 203 en 17 
17467 uit te stellen tot het moment, 
waarop de beslissingen over de 
Voorjaarsnota zijn genomen. Beide 
onderwerpen zijn in discussie. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb gisteren nog spreek-
ti jd overgehouden, dus die paar 
minuten kunnen er nog wel van af! 

Mevrouw Ter Veld heeft een aantal 
zaken in haar derde termijn aan de 
orde gesteld, waarover wi j hier 
gisteren nog uitvoerig hebben 
gedebatteerd. Vooral heeft mij verrast 
dat de hele problematiek van de 
inkomenspolitiek en de consequenties 
van ons amendement aangaande het 
'inkomensplaatje', in het bijzonder 
voor de minima, weer aan de orde 
komen. 

Wij hebben hier gisteren nog eens 
heel uitdrukkelijk gezegd - ik wil niet 
dat dit wordt weggepoetst - dat in 
onze benadering centraal staat dat wij 
verlaging of zelfs bevriezing van de 
kinderbijslag een heel onaangename 
zaak vinden. Van die verlaging 
worden vooral de gezinnen met 
kinderen het slachtoffer. Ons beleid is 
erop gericht, de gezinnen met kinderen 
zoveel mogelijk te ontzien. De verla-
ging van het minimumloon wordt 
vooral voor gezinnen met veel 
kinderen voor een belangrijk deel 
gecorrigeerd. 

Gisteren is systematisch gepro-
beerd, dit element weg te poetsen. Ik 
heb er politiek gezien begrip voor dat 
dit vandaag weer wordt geprobeerd. 
Een derde termijn lijkt mij geschikt 
voor het in discussie brengen van een 
nieuw element en niet voor het 
herhalen van de discussie die gisteren 
is gevoerd. 

D 
Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wijs de woordvoerster 
van de PvdA erop dat wi j niet te ver 
verwijderd wil len raken van de daling 
van de inkomens met min 1 % en min 
4%. In de tussentijd is echter een en 
ander veranderd; de economische 
situatie is nogal wat slechter geworden 
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en daarom zijn wi j noodgedwongen 
akkoord gegaan met een eenmalige 
uitkering in 1982. In afwachting 
hiervan wil len wij echter proberen, 
het te besparen bedrag te halen in 
1982 dat hiervoor is uitgetrokken. 

Wij achten ons eigen amendement 
beter dan het amendement van de 
fracties van het CDA en de VVD, ook 
omdat hierin een zeer onevenwichtige 
verhouding wordt gecreëerd in de 
achteruitgang in inkomen tussen 
minima zonder en minima met 
kinderen. De minima zonder kinderen 
leveren in ten behoeve van uitkerings-
trekkers met kinderen. 

Het zelfde vinden wi j overigens van 
het wetsvoorstel van de Minister, 
omdat ook hierin een onevenwichtig 
beeld wordt gecreëerd. Wij stemmen 
dus voor ons eigen amendement, 
maar tegen dat van CDA en VVD en 
tegen het wetsvoorstel van de 
Minister. Wat uitstel van de bezuinigin-
gen betreft: De PvdA dringt vaker aan 
op uitstel, zeker als het om moeilijke 
beslissingen gaat. Wij gaan hierin niet 
mee, zeker niet, omdat wi j de technische 
argumenten van de Minister voor de 
uitvoering onderschrijven. Verder is de 
cumulatie van enkele maatregelen in 
de voorbereiding van de drie onderha-
vige wetsontwerpen uitvoerig aan de 
orde geweest. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Erkent 
mevrouw Groenman dan niet dat het 
inkomensbeeld dat ontstaat door het 
feit dat de beide wetsontwerpen door 
haar amendement verstrekkend 
worden veranderd in de vorm van een 
aanpassing van het min imumloon, 
een onderwerp is dat juist bij de 
Voorjaarsnota uitgebreid aan de orde 
moet komen? 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijns 
inziens zullen er bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota geen nieuwe 
argumenten worden toegevoegd 
omdat de gehele cumulatie al uitvoerig 
aan de orde is geweest. Er is al 
gesproken over het totale 'inkomens-
plaatje'. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is ons gevraagd wat de 
relevantie is geweest van de opmer-
king die de heer Nijpelsin het openbaar 
heeft gemaakt met betrekking tot dit 
wetsontwerp. De heer Nijpels doelde 
op ons voornemen in het licht van 
ons verkiezingsprogramma, dat de 
AOW bij koppeling op afstand buiten 
schot blijft. In het amendement 
(17486, stuk nr. 10) is er duidelijk 

sprake van een zogenaamde uitschuif 
waarbij het min imumloon én alle 
uitkeringen gekoppeld in het geding 
zijn. Wij achten de opmerking die 
zoeven werd gemaakt dus niet 
relevant. Wij wil len dat er nu over 
wordt gestemd omdat deze zaak geen 
uitstel gedoogt en omdat dit wets-
ontwerp ook nog in de Eerste Kamer 
moet worden behandeld. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Tijdens het debat van 
gisteren is over de verstrekkendheid 
en de toelaatbaarheid van dit amen-
dement geen enkele opmerking 
gemaakt. Wij verwachten dat wanneer 
de stemming wordt uitgesteld de 
Eerste Kamer in grote problemen zal 
komen. Om die reden vinden wij dat 
dit wetsontwerp vandaag in stemming 
kan komen. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Aan mij zijn enkele 
concrete vragen gesteld. Er is mij 
gevraagd wat de aanneming van het 
amendent, ingediend door CDA en 
VVD, betekent voor uitkeringen en 
lonen, vooral voor het minimumloon 
voor vakantiewerkers. 

Het gaat hierbij om een voorstel dat 
nog in stemming moet komen en dat 
zou ingaan op 1 juli a.s. Als het gaat 
om vakantiewerkers die in de maand 
juli werken, mag ik aannemen dat zij 
deze betaling niet bij voorschot 
krijgen uitgekeerd maar aan het eind 
van de maand jul i . Ik voorzie op dit 
punt dan ook geen echte problemen, 
althans zij zijn mij niet bekend. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Het gaat 
natuurlijk ook om mensen die het 
min imumloon verdienen. De computer 
zal dan zijn ingesteld op de aangekon-
digde, normale verhoging van het 
wettelijk minimumloon. 

Minister De Graaf: Men kan hooguit 
ingesteld zijn op een gepubliceerd 
cijfer dat een uitvloeisel is van een 
bestaande systematiek. Iedereen die 
hiermee te maken heeft, weet echter 
maar al te goed dat in deze Kamer 
wordt gediscussieerd over een 
correctie daarop. Die discussie zal 
naar ik hoop vandaag worden voltooid. 
Ik neem aan dat men daarbij bij de 
vaststelling van de uitkeringen ook, 
voor zover mogelijk, rekening kan 
houden. Zoals men weet, is een brief 
verzonden aan de uitvoeringsorganen 
waarin stond dat zij zich zouden 
dienen te baseren op de 'juni-uitke-
ring', uiteraard met een correctie op 
basis van een aan te nemen wets-
ontwerp. 

De volgende vraag was wat het 
gevolg is van het eventueel aanvaar-
den van het CDA/VVD-amendement 
voor de echte minima. Ik ken de 
cijfers niet. Ik heb begrepen dat het de 
bedoeling van de indieners is, ten 
aanzien van de echte minima te 
handelen zoals is afgesproken. Dat is 
ook het beleid van de Regering. De 
uitkomst daarvan zal dus bepaald 
worden door de wijze waarop deze 
Kamer het wetsvoorstel honoreert. 

Ten slotte is mij gevraagd wat de 
term 'ontraden' inhoudt. Niets anders 
dan wat daarmee is gezegd. Ik heb het 
bewuste voorstel ontraden omdat ik 
mijn eigen voorstel verdedigde. 

Mevrouw Ter Veld vroeg wat er 
gebeurt met de twee volgende 
wetsontwerpen als het amendement 
van CDA en VVD wordt aanvaard. Ik 
had eigenlijk pas na de behandeling 
van dat wetsontwerp en het amende-
ment daarop deze vraag wil len 
beantwoorden, maar ik heb er geen 
moeite mee om dat nu vast te doen. 
Het aannemen van het amendement 
van de zijde van de fracties van het 
CDA en de VVD betekent een andere 
rangschikking van de bezuinigingen. 

In geval van aanneming van dat 
amendement heb ik er behoefte aan 
mij te beraden over de wetsontwerpen 
17 203 en 17467. Dit vooral met het 
oog op het financieel beleid voor 1982 
en daarna en de eventuele cumulatie 
van inkomenseffecten die deze maatre-
gelen hebben, als ze moeten worden 
toegevoegd aan het wetsontwerp. 
Daarom wil ik u, mijnheer de Voorzitter, 
verzoeken de behandeling van deze 
twee wetsontwerpen in dat geval 
voorlopig van de agenda af te voeren. 

De heer Meijer (PvdA): Wat doet de 
Regering met het besluit dat inmiddels 
is gepubliceerd over de verhoging 
van het wettelijk minimumloon per 1 
juli aanstaande, als het amendement 
op stuk nr. 10 wordt aanvaard? 

Minister De Graaf: Ik vraag mij af of er 
reeds een besluit is gepubliceerd of 
dat er slechts een publikatie is 
geweest. Dat laatste is het geval, zo 
blijkt uit enig contact met 'boven'. 

Er wordt dus geen besluit veranderd, 
want per 1 juli zal de situatie zijn 
conform de wetgeving die vandaag in 
de Kamer wordt aangenomen. Het 
enige dat er zal worden geschreven, is 
een herziene circulaire en niets 
anders. 

De heer Meijer (PvdA): De Minister 
zegt hiermee, dat, als de Kamer het 
amendement aanvaardt, de Regering 
de conclusie, die zij reeds heeft 
moeten trekken op grond van het 
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wettelijk gegeven dat het m in imum-
loon met ingang van 1 juli 4,3% moet 
zijn, zal laten vallen en ook niet meer 
zal verdedigen. 

Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb een antwoord 
gegeven in verband met een eventuele 
stemming die zou hebben plaatsge-
vonden over het wetsontwerp. Ik had 
die eerst wi l len afwachten. Mij is 
echter gevraagd op die vraag toch 
een antwoord te geven en ik ben 
daarbij uitgegaan van een bepaalde 
veronderstell ing. Indien een en ander 
verloopt op de manier zoals veronder-
steld is, wordt ik geconfronteerd met 
een nieuwe situatie en op grond 
daarvan lijkt het mij verstandig te 
verzoeken - dat heb ik dan ook 
gedaan - de twee andere wetsontwer-
pen voorlopig van de agenda af te 
voeren. Vanwege de cumulatieve 
effecten, die zullen plaatsvinden 
wanneer die twee wetsvoorstellen 
ook nog doorgang zullen vinden, en 
vanwege de financiële consequenties 
naar 1983 toe, omdat de structurele 
opbrengst van een eventueel geamen-
deerd voorstel een andere is dan van 
de voorstellen die ik heb ingediend, 
moet ik mij op de situatie bezinnen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: In verband met het 
ordevoorstel van mevrouw Ter Veld 
zou ik wil len vragen, hoe lang dat 
beraad zal moeten duren. 

Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Is het niet zo, dat ik dit 
beraad pas kan voeren, nadat ik heb 
geconstateerd hoe de behandeling 
van het wetsontwerp hier heeft 
plaatsgevonden? 

De Voorzitter: Ik wil een toelichting 
geven. Het voorstel van mevrouw Ter 
Veld is, pas vrijdag te stemmen. 
Mocht er vandaag worden gestemd 
en mocht daarbij het amendement 
worden aangenomen, dan ware 
denkbaar dat de Minister drie dagen 
bedenktijd vraagt en dat dan op 
vrijdag alsnog over de beide andere 
wetsontwerpen wordt gestemd. 
Indien de Minister echter enkele 
weken of maanden bedenktijd nodig 
heeft, zouden we ook aanstaande 
vrijdag meteen kunnen stemmen over 
alles. Dan zou de Kamer zich daarover 
beter kunnen beraden. 

Minister De Graaf: Ik denk dat ik dat 
beraad over die twee wetsvoorstellen 
dan op vrijdag kan hebben vol tooid. Ik 
ga er daarbij vanuit, dat het eerste 
wetsontwerp hier vandaag wordt 
aangenomen en afgedaan. 

De Voorzitter: Dan stel ik voor, in 
ieder geval over het eerste wets-
ontwerp nu wel te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, overeen-
komstig een verzoek van mevrouw 
Brouwer, haar motie (17468, nr. 9) 
eerst in stemming te brengen. 

Daartoe wordt besloten. 

De motie-Brouwer (17 468, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Het gewijzigde amendement-B. de 
Vries en De Korte (stuk nr. 10, II) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

Ik neem aan, dat door de aanneming 
van dit amendement alle overige 
amendementen, voorkomende op 
stuk nr. 10, als aangenomen kunnen 
worden beschouwd. Ik constateer, dat 
de amendementen op de stukken nrs. 
7 en 8 die minder verstrekkend zijn, 
niet meer in stemming behoeven te 
komen, nu de amendementen op stuk 
nr. 10 zijn aangenomen. 

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-B. 
de Vries en De Korte (stuk nr. 10, II), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het amendement-B. 
de Vries en De Korte (stuk nr. 10, III), 
wordt zonder stemming aangenomen. 

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door 
de aanneming van het gewijzigde 
amendement-B. de Vries en De Korte 
(stuk nr. 10, IV), wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik heb reeds geconsta-
teerd.dat het gewijzigde amendement-
B. de Vries en De Korte (stuk nr. 10, V) 
tot invoeging van nieuwe artikelen 4 
tot en met 7 als aangenomen kan 
worden beschouwd. 

Artikel 4 (oud) wordt zonder stemming 
aangenomen. 

De beweegreden, zoals deze is 
gewijzigd door de aanneming van het 
gewijzigde amendement-B. de Vries 
en De Korte (stuk nr. 10,1), wordt 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Heeft de Minister nog iets toe te 
voegen aan het verzoek, dat hij 
zoeven veronderstellender wijze 
deed? 

Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Het verzoek blijft hetzelfde. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de eventu-
ele voortzetting van de beraadslaging 
en de stemmingen over de wetsont-
werpen 17 203 en 17 467 te houden 
aanstaande vrijdag na de lunchpauze. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot 
het afleggen van stemverklaringen 
achteraf over de onderwerpen, 
waarover zojuist is gestemd. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
tegen de motie-Niessen en Evenhuis 
(stuk 16795, nr. 32) gestemd. Wij 
hebben dit gedaan, niet omdat wi j 
tegen een verhoging zijn van de 
formatiesleutel in de PABO's, hetgeen 
de strekking van deze motie is, maar 
omdat w i j daarvoor een andere weg 
meer begaanbaar achten. De conse-
quentie van de door de heren Niessen 
en Evenhuis aangegeven methode 
zou immers zijn dat in het gehele HBO 
tot een harmonisatie moet worden 
gekomen. Deze harmonisatie achten 
wij om meer dan één reden bedenke-
lijk. Ook vinden wi j het argument dat 
de Minister zich in positieve zin ten 
opzichte van deze motie zou hebben 
opgesteld niet geldig, omdat deze 
Minister immers voor i_.3 financiering 
- en daarom gaat het hier - een 
andere lijn tot 1984 heeft aangegeven. 

D 
De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft de 
motie-Waltmans op stuk nummer 73 
(17 100X11) niet gesteund, omdat de 
brief van 14 mei ons geen aanleiding 
gaf terug te komen op de kameruit-
spraak, eerder dit voorjaar gedaan. 
Tegen verder onderzoek hebben wi j 
op zichzelf geen bezwaar, maar het 
staat bij voorbaat vast dat de voorge-
stelde alternatieven wellicht technisch 
uitvoerbaar, evenwel volstrekt 
onbetaalbaar zijn. Verder uitstel van 
de voltooing achten wij ongewenst, te 
meer daar de Minister in zijn brief 
opnieuw duidelijk maakt dat het 
niet-aanleggen van dit wegvak door 
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Wagenaar 

de rand van het waardevolle gebied 
Amelisweerd, letterlijk en figuurli jk 
een te hoge prijs zou vergen. 

Veiligheid, woon- en leefmilieu, 
bebouwing en uitgevoerde kapitaal-
werken zouden moeten worden 
opgeofferd voor een strook in dit 
prachtige stukje natuur. Het mag 
bekend zijn dat de fractie van de RPF 
de zorg voor de schepping hoog in 
het vaandel draagt. Het verantwoord 
omgaan met de natuur kan evenwel 
nooit het behoud van elke vierkante 
meter grond ten koste van onder 
meer de veiligheid inhouden. Als het 
anders kon, zouden wij daar graag 
aan meewerken, maar in de afgelopen 
jaren is het tegendeel gebleken. Het 
uitstel door de protestacties heeft de 
aanleg vele tientallen miljoenen 
guldens duurder gemaakt, deels door 
verbeteringen maar voornamelijk 
door kostenstijgingen. 

Wat de verkeersopstoppingen in 
macro- en micro-economisch opzicht 
hebben gekost, is niette kwantificeren, 
maar zal in dezelfde orde van grootte 
liggen. Aan die verantwoordelijkheid 
kunnen de actievoerders zich niet 
onttrekken. Mijn fractie meent, dat de 
Minister afdoende heeft aangetoond 
dat er geen andereweg isdan uitvoering 
van de plannen, die zo min mogelijk 
beslag op het natuurgebied leggen. 

D 
Mevrouw Janmaat-Abee (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het CDA heeft 
tegen de amendementen nrs. 47, 44 
en 55 (stuk 16811) van mevrouw 
Cotterell gestemd omdat deze 
mogelijkheden naar de mening van 
mijn fractie wettelijk geregeld zijn in 
de Wet op de medezeggenschap. Het 
is niet juist om deze bepalingen uit de 
Wet op de medezeggenschap wettelijk 
te regelen in de Interimwet speciaal 
onderwijs. Mijn fractie meent dat 
daarmee de Wet op de medezeggen-
schap wordt uitgehold. 

D 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Met betrekking tot de 
motie-Schreuders en Waltmans over 
terugtrekking van de Nederlandse 
diplomatieke vertegenwoordiging in 
El Salvador (17 000 V, nr. 97) zou ik 
wil len zeggen, dat hoewel wi j de 
overwegingen vermeld in de motie 
delen en dit ook geldt voor het 
tweede deel van het dictum, wij toch 
tegen deze motie hebben moeten 
stemmen vanwege het eerste deel 
van het dictum. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

de Voorjaarsnota (17 351); 
de eerste versie van het Werkgele-

genheidsplan 1982 (17341); 
het wetsontwerp Tijdelijke verho-

ging van de inkomstenbelasting en 
de loonbelasting in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid 1982 
(17440); 

en van: 
de motie-Herfkens c.s. over de 

beleidsvoornemens van de Regering 
inzake monetaire financiering (17 100-
IXB, nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over een 
project ontwikkelingswerk voor 
werkloze jongeren (17 100-XV, nr. 19); 

de motie-Van der Spek c.s. over de 
bezuinigingsvoorstellen op de 
Rijksbegroting 1982 (17 351, nr. 12); 

de motie-Willems c.s. over herverde-
ling van werk binnens- en buitenshuis 
(17341, nr. 6). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een bijna onbegon-
nen werk om aan de hand van de 
overgelegde stukken te komen tot een 
bezonnen en afgewogen oordeel over 
de beleidsvoornemens en maatregelen 
in hun onderlinge samenhang. Zowel 
de ontwikkeling van het financierings-
tekort als die van de werkgelegenheid 
zijn ronduit beklemmend, plus het feit 
dat de negatieve ontwikkelingen als 
het ware een extra versnelling 
teweegbrengen, zodat de verzuchting 
geslaakt moet worden: waar is het 
einde? 

In de stukken wordt gewag gemaakt 
van het vaste voornemen, dat de 
begroting 1983 zal worden gebaseerd 
op een conservatieve schatting van de 
ontvangsten en een reserve in de 
uitgaven, of zoals de Minister ergens 
stelde: 'de begroting 1983 zal solide 
worden zonder tegenvallers.' Maar 
welk extra probleem wordt door die 
op zichzelf meer verantwoorde 
aanpak voor de oplossing voor 1983 
aangedragen? Nader licht hierover is 
van belang en daarom vragen wi j 
daarnaar. 

Een tekort van meer dan 10% 
inclusief de buiten de begroting om 
gefinancierde posten is ervoor 1982. 
Welke privé burger kan dat op zijn 
budget tolereren? De tering wordt 
daar dan inderdaad direct naar de 
nering gezet. De overheid kan dat 
kennelijk niet; automatismen, wettelij-

ke verplichtingen en vele andere 
factoren brengen met zich, dat het 
budget star is en weinig flexibel. Wat 
kan hieraan gedaan worden? Moeten 
de procedures niet worden herzien, 
elk automatisme worden vermeden? 
Dit is een zaak die onze fractie al 
jarenlang heeft bepleit. Wij moeten er 
immers vanaf, dat men steeds achter 
de feiten aanholt. 

In de Voorjaarsnota staat dat de 
Nederlandse economie onvoldoende 
kans heeft gezien zich aan te passen 
aan de lage economische groei. Is dat 
echter wel de goede verklaring? 
Hebben de opeenvolgende kabinetten 
vanaf 1973, gesteund door de diverse 
parlementaire meerderheden, wel 
gedurfd, wel gewild of zelfs gekund 
om orde op zaken te stellen? Er is veel 
blindemannetje gespeeld door zich 
rijker te rekenen dan men was. Een 
heel bekend voorbeeld is de invoering 
van het begrip inverdieneffect door de 
toenmalige minister van Financiën de 
heer Duisenberg, die daarmee het 
financieringstekort drastisch vergroot-
te. Het recept van Keynes om via 
bestedingsimpulsen de investeringen 
aan te zwengelen lag daaraan ten 
grondslag. 

Onze fractie heeft van meet af aan 
gewezen op de noodzaak het tekort af 
te stemmen op het structurele 
spaaroverschot. De theorie van 
Keynes werkt niet; dat is gebleken. De 
investeringen bleven uit. Is het 
oordeel echter wel zo simpel te 
vellen? De leuke dingen voor de 
mensen zijn in wezen naar de con-
sumptiesfeer gegaan ten laste van de 
winst- en niet te vergeten de vermo-
genspositie van het Nederlandse 
produktieapparaat. Dan heb ik het nog 
niet eens over de 100 miljard aan 
gaswinsten die ook grotendeels in die 
zaken zijn gestopt. De heer Duisenberg, 
nu als president van De Nederlandsche 
Bank, zei met het oog daarop: 'België 
ligt dichter bij ons dan wij wel 
denken.' 

In diezelfde functie wees hij het 
speculeren op inverdieneffecten 
onverbloemd af! Het is voor politici 
en vakbeweging kennelijk erg moeilijk 
om de als gevolg van matiging en 
dergelijke ontstane loonruimte niet 
direct met een claim te beleggen. 
Leert de ervaring niet en werpen de 
komende verkiezingen al niet hun 
schaduw op de voornemens van het 
kabinet? Worden ook nu wel werkelijk 
pijnlijke ingrepen voorgesteld? De 
pers verwoordt het zo: 'Helaas zal pas 
werkelijk beleid worden gevoerd na 
de verkiezingen van 8 september 
1982.' Wij vragen het kabinet of in die 
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Van Dis 

uitholling van winst en reserves niet 
de wezenlijke oorzaak, naast de veel 
te hoge verwachtingen omtrent de 
economische groei, ligt. 

Een rendement van bijkans nul 
procent spreekt toch boekdelen. Ik kan 
mij de gemoedsgesteldheid van de 
Ministervan Financiën wel voorstellen, 
ondanks zijn Brabantse afkomst. Het 
is om moedeloos te worden. Toch 
moeten wi j niet bij de pakken neerzit-
ten. Vele ombuigingsplannen zijn 
geneutraliseerd of overschaduwd 
door tegenvallers. Toch blijft de 
roeping om ruimte te scheppen voor 
de bevordering van de werkgelegen-
heid. 

Bij alles wat wordt gepresenteerd, 
vragen wij ons af of de terugdringing 
van het desastreus werkende tekort 
niet de beste bijdrage zal leveren aan 
de gezondmaking van de economie 
en hiermee aan de werkgelegenheid. 
Onze fractie heeft er oog voor, dat het 
beleid op twee sporen is geënt. Het is 
natuurlijk niet waar dat dit kabinet 
bezuinigt om de bezuiniging. Er 
komen na de dag van vandaag nog 
andere dagen! Met name het langere-
termijnbeleid moet goed zijn, wil er 
van verbetering sprake zijn. 

Dit gezegd zijnde, zal duidelijk zijn 
dat wij de omvang van de ombuigin-
gen minimaal vinden. Hierbij hebben 
wij ook nog verschillende vragen. De 
eerste vraag is geënt op de gedachte, 
dat plannen die de consumptie 
verhogen en investeringen uitlokken 
de laatste jaren niet werken. Neder-
landse werkgelegenheidsplannen 
hebben niet voorkomen dat er 
uitverdieneffecten optreden. Kennelijk 
werkt dit instrument niet. Is dit juist? 
Leidt een positief antwoord op deze 
vraag dan niet tot de conclusie dat 
aanvullend beleid eigenlijk geen 
oplossing betekent? 

De tweede vraag heeft betrekking 
op de monetaristische oplossing. Het 
aantrekkelijke is, dat wordt gepoogd 
geldhoeveelheid en een goederen- en 
dienstenpakket met elkaar in de pas te 
laten lopen. De waarde vastheid van 
het geld is een goede zaak. Kan een 
langdurig proces van overbesteding, 
zoals wij hebben gehad en nog 
hebben - vanwaar anders zo'n groot 
tekort! - wel zonder grote schokeffec-
ten worden hersteld in die opvatting? 

In de huidige situatie lijkt ons deze 
weg alleen begaanbaar, als er een 
goede begeleiding komt voor de 
slachtoffers. Economische wetten 
werken zonder meer hard uit in de 
maatschappij. In dit kader zal van de 
overheid mogen worden verwacht, 

dat zij corrigerend optreedt, opdat een 
verdelende gerechtigheid - dit geldt 
ook voor de verdeling van de offers -
gestalte krijgt. Hoe zien de bewinds-
lieden deze gedachte? 

De derde vraag is, of toch geen weg 
moet worden gevonden die een 
gezamenlijke aanpak van allen 
mogelijk kan maken. Is juist niet het 
ontbreken van een algemeen doel 
- waarvoor het waard is alle kracht in 
te spannen - het fundamentele 
gebrek in onze samenleving? Immers, 
groepsbelang en egoïsme vieren 
hoog t i j . Vandaar is er dan ook de 
noodzaak, te ijveren voor een gemeen-
schappelijk doel. Waar kan dit beter 
worden gevonden dan in de verant-
woordelijkheid die alle burgers 
hebben jegens God en de naasten tot 
het bouwen en bewaren van deze 
aarde? 

Dat is niet voor zich zelf in de eerste 
plaats, maar juist tot Zijn eer. Hiervan 
komt niets terecht, omdat wij - wi j 
sluiten ons hierbij in - met woord en 
daad zeggen: wijk van ons, want aan 
de kennis van Uw wegen hebben wi j 
geen lust. Wat wijsheid zullen wi j dan 
hebben? Wederkeer tot God en Zijn 
dienst, zij dan ook het parool en 
anders geen dageraad. Wij kunnen 
het niet anders zien, dan dat de steeds 
weer opkomende tegenslagen het 
spreekwoordelijke onvermogen om 
tot geconcerteerde oplossingen te 
komen, alsmede het opstekende 
doemdenken - gevoed vanuit een 
neo-Marxistische ideologie - oordelen 
van de Heere God zijn, vanwege de 
afval en het verval van de ware 
godsdienst en dat om ons tot bezinning 
te brengen. Verstaan wi j die sprake? 
Wij vragen overheid en volk terug te 
keren van die heilloze weg. 'Die zijn 
weg wel aanstelt', zegt de Heere - dit 
is om door genade om Christus' wi l 
naar Gods woord en Zijn wet te 
leven - 'zal Mijn heil zien' en dat voor 
dit en het toekomende leven. 

De vierde vraag heeft betrekking op 
het verschijnsel, dat de minima en de 
netto-netto-koppeling als niet aan te 
tasten factoren gelden. Is het juist, dat 
van de minimumuitkeringen ongeveer 
3M terechtkomt in huishoudens met 
meer inkomens? Het handhaven van 
de koopkracht van die uitkeringen lijkt 
ons dan geen goede zaak. Er is wel 
reden om de echte minima te ontzien. 
Naar ons oordeel kan een gezamenlijk 
offer van het hele volk ook deze 
minima niet voorbijgaan. Ook deze 
groep behoort tot het volk. Het dient 
dan wel naar draagkracht te gebeuren. 
In het verlengde hiervan vragen wi j 
ons in gemoede af, of in de benarde 

financiële situatie de koppeling nog 
wel gehandhaafd kan blijven. Wij 
hebben al verschillende keren om een 
eenmalig offer van 5% inlevering 
door iedereen, maar dan wel naar 
draagkracht, gevraagd. Hebben wi j 
het goed, dat ook Minister De Boer 
daarvoor een pleidooi heeft gehou-
den? Kan de bewindsman toezeggen, 
dat ook dit plan serieus wordt bespro-
ken? 

De vijfde vraag heeft betrekking op 
het fenomeen 'nivellering'. In verschil-
lende vormen is die opnieuw aan ons 
voorgelegd. De solidariteitsheffing en 
de premieverhoging per 1 juli aan-
staande zijn daarvan het bewijs. Onze 
fractie vindt, dat het om redenen van 
billijkheid en economisch belang uit 
moet zijn met de nivellering. Het 
verschil tussen min imum en modaal 
of 1,5 x modaal is dermate gering, dat 
verdere indrukking alleen maar 
uitverdieneffecten veroorzaakt. Wij 
vragen om herziening van deze 
voornemens. Heeft trouwens het 
minimumloon nog wel dezelfde 
functie als het bij de instelling had? In 
ieder geval leidt het beleid ertoe dat 
de arbeidsverhoudingen steeds meer 
worden verdorven. 

In dat kader past ook de vraag, of 
wij het ons kunnen veroorloven de 
jeugdlonen en de minima, in mindere 
mate de echte, op het hoogste niveau 
te houden ten opzichte van de 
EEG-partners. Een substantiële 
vermindering zou niet alleen meewer-
ken aan tekortvermindering, maar ook 
aan verbetering van de rendementen. 
Bovendien speelt in dat alles mee, dat 
een herverdeling ten gunste van 
'jongere-twee-verdieners' moeilijk als 
rechtvaardig kan worden geduid, 
aldus het Nederlands Christelijk 
Verbond van Werkgevers. 

Naar onze fractie meent, zijn in deze 
vraagstellingen impliciet ook mogelij-
ke oplossingen aangedragen, die 
kunnen leiden tot een betere aanpak 
van de problemen en tot verlaging 
van het tekort. Enkele maanden 
geleden stelde de Minister-President 
dat het kabinet - dat was het kabinet-
Van Agt II - dit jaar geschiedenis zal 
maken: stabilisatie van het tekort op 
8,25%. Dat was een 'prestatie van 
allure', zo zei hij. Wat is ervan terecht-
gekomen? Ook de voorstellen ge-
noemd in de nota moeten nog 
gerealiseerd worden. Het wordt de 
hoogste ti jd zaken te doen. Wij menen 
dat wanneer politieke stokpaarden op 
stal worden gezet en de burgers open 
en eerlijk om een reëel offer worden 
gevraagd verrassingen niet zullen 
uitblijven. 
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Mijnheer de Voorzitter! Wij gaan 
ervan uit dat de Voorjaarsnota is 
gebaseerd op gegevens zoals sinds 
jaar en dag zijn gebezigd. Wat ons 
opviel, was het ontbreken van een 
afzonderlijke paragraaf over de 
financiering van het werkgelegen-
heidsplan. Ik heb gepoogd een en 
ander uit de stukken op een rijtje te 
zetten, maar ik ben daarin niet 
geslaagd. Wil de Minister dat alsnog 
voor mij doen? 

Wat is overigens de hardheid van 
het banenplan? Enkele ombuigings-
voorstellen op de rijksbegroting doen 
de vraag rijzen of toch niet met de ene 
hand wordt gegeven, wat met de 
andere hand weer wordt teruggeno-
men. Ik noem bij voorbeeld het 
isolatieplan: volgens het banenplan 
plus f 125 min., maar volgens de 
ombuigingen minus f52 min. De 
wegensector f32,50 min. meer volgens 
het banenplan, maar volgens de 
ombuigingen minus f50 min. Kan 
een overzicht worden gegeven van 
elkaar neutraliserende posten van 
banenplan en ombuigingen? Duidelijk-
heid is hier immers gewenst. 

Over het algemeen geeft de Voor-
jaarsnota, en in samenhang daarmee 
de eerste versie van het Werkgelegen-
heidsplan, een goede analyse van de 
situatie. Zo wordt er terecht op 
gewezen dat het grote betalingsbalans-
overschot geen alibi kan zijn voor 
grotere injecties in de bestedingssfeer. 
Dat station is gepasseerd. Juist het 
feit dat de pogingen om tot grotere 
investeringen te komen niet in de 
kiem moeten worden gesmoord, 
verzet zich er tegen dat overschot in 
de consumptieve sfeer aan te wenden. 

Het is namelijk grotendeels veroor-
zaakt door de ingezakte investeringen. 
Ondanks de goede voornemens van 
het kabinetis de collectieve lastendruk 
gestegen en het tekort vergroot. Kan 
dat nog wel, zo vragen wi j ons af. Hoe 
kan men dan toch komen met de 
solidariteitsheffing? Een goede naam 
voor een slechte zaak! 

Niet alleen bestaat er rond de 
heffing onzekerheid over de tijdelijk-
heid, door de Raad van State wordt 
het ook een schoolvoorbeeld van 
tegendraadsbeleid genoemd ten 
opzichte van werkgelegenheid en 
lastendruk. Dit werpt bij ons vragen 
op over de realiteit ervan, te meer als 
gelet wordt op de globale gevolgen 
van het banenplan, bruto en netto. 
Daaruit blijkt dat de heffing, samen 
met het WIR-offer goed is voor een 
verlies van 6.000 a 7.000 arbeidsplaat-
sen. 

Zo kan ik ook banenplannen maken! 
Wij hebben uit dien hoofde het gevoel 
dat men dweilt met de kraan open. 
Als die heffing niet doorgaat, staat 
ons geen moeili jkheid te wachten, 
want men bespaart in ieder geval 
uitkeringen voor die banen. Of zien 
wij dat te simpel? 

Bovendien vragen wij ons ook af of 
geen dekking kan worden gevonden 
in de onzes inziens overbodige 
uitgaven in de sector cultuur en 
recreatie. Dit leidt tot twee voordelen 
die vandaag de dag nog actueel 
moeten zijn. De lasten worden verlicht 
en, wat het voornaamste is, er wordt 
een bijdrage geleverd aan het gezond 
maken van de moraal in de in veel 
opzichten verziekte maatschappij. 

De ombuigingsvoorstellen op 
onderwijs zullen in ieder geval de 
nodige stormen veroorzaken. In dat 
kader past de vraag wanneer de 
ombuigingen, evenals die welke voor 
de ambtenaren in petto zijn, zullen 
worden doorgevoerd. Wij gaan ervan 
uit dat ter zake in alle redelijkheid 
overleg met betrokkenen zal worden 
gevoerd, alvorens zij definitief 
worden. Wat moet overigens onder 
de versoberingsaanslag, een perso-
neelsstop tot 1 januari 1983, worden 
verstaan en om hoeveel ambtenaren 
gaat het? 

De ombuigingen op Verkeer en 
Waterstaat, waar investeringen 
worden getroffen, zijn begrijpelijk 
maar getuigen onzes inziens toch van 
kort zicht. Het gaat immers om 
infrastructurele werken en onder-
houdswerken, die per definitie juist de 
zwaar getroffen bouwsector kunnen 
helpen. Doet men er goed aan de 
schrikbarend opgelopen achterstand 
in het onderhoud te negeren? In dit 
kader - het is toch niet zo eenvoudig 
beide stukken te scheiden - vragen 
wij aandacht voor het laatste plan van 
de Heidemaatschappij, die juist in het 
kader van infrastructurele werken te 
zamen met het terugbrengen van 
uitkeringen, tot belangrijke resultaten 
komt in de productieve sector. Dit 
plan heeft dat vóór op het banenplan, 
dat het hetzij tijdelijke, hetzij in de 
quartaire sector banen schept; een 
sector die per definitie geen toege-
voegde waarde kent in de produktieve 
sfeer. 

Het zal duidelijk zijn dat onze fractie 
het streven om de NAVO-verplichtin-
gen na te komen, de zogenaamde 3%-
reële groei, hoge prioriteit toekent. 
Wij betreuren het dat die norm niet 
wordt gehaald. Hebben wi j , mede 
gezien in het licht van de toenemende 
onrust in de wereld, werkelijk niet 

meer over voor onze verdediging? Wij 
pleiten dan ook voor de aandacht die 
nodig is voor een goede verdediging. 

De ruimte van 500 min. , waarmede 
naast andere posten, werkgelegenheid 
en investeringen voor 200 min. 
worden gevuld, hangt samen met een 
kasverschuiving van 500 min. Dat is 
toch geen reële ombuiging? Zullen in 
1983 dan niet de lasten moeten 
worden gedragen? In dit kader, 
althans ten opzichte van het overeen-
gekomen besluit van 11 mei j . l . , 
schijnt de nieuwe Minister van 
Binnenlandse Zaken snode plannen te 
hebben. Hoe zullen eventuele hogere 
claims worden gecompenseerd? Ik 
neem aan dat dit in ieder geval de 
bedoeling zal zijn. 

In het kader van het werkgelegen-
heidsplan is veel aandacht besteed 
aan het plan van het CNV, c.q. het 
plan-Schouten, alsook aan de conclu-
sies van het CPB. Gesproken wordt 
over het gedurende enkele jaren 
afzien van de prijscompensatie en het 
verlagen van belastingen ter handha-
ving van de koopkracht. Bevatten 
deze gedachtengangen niet teveel 
onzekerheden? Het gaat om inverdien-
effecten. Wij hebben hiermee slechte 
ervaringen in het verleden gehad. 
Kunnen wi j de politieke moed opbren-
gen om enkele jaren te matigen 
zonder te veel investeringen? De 
bedrijven moeten immers eerst het 
bezettingspercentage verhogen en 
hun vermogensverhouding herstellen. 
Wij vrezen dat het gezegde 'ons kent 
ons' opgeld zal doen. Studeren is 
altijd goed, maar meestal is de 
realiteit minder mooi dan men zich 
voorstelt. Ook onze fractie is zich 
bewust dat de werkgelegenheid een 
uiterst belangrijke zaak is die hoge 
prioriteit moet hebben. 

In het werkgelegenheidsplan 
worden enkele grondgegevens 
besproken die naar ons oordeel 
aanvullingen verdienen die de eerste 
versie pas tot een volwaardig stuk 
kunnen maken. Ik kreeg de indruk dat 
betaalde arbeid de voorrang moet 
hebben, al was het alleen maar 
vanwege de onafhankelijkheid. Aan 
de persoonlijke verantwoordeli jkheid 
en de roeping van de mens jegens 
zijn Schepper, is geen woord gewijd. 
Is de hang en drang naar individuele 
onafhankelijkheid niet eerder een 
desintegrerend verschijnsel omdat 
sociale samenhangen zoals deze in de 
schepping zijn gelegd, worden 
genegeerd? Is wel voldoende onder-
kend dat conflict en polarisatie ook 
met betrekking tot de arbeid eerder 
belemmerend dan bevorderend 
werken? 
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Ik denk aan acties en tegenacties, al 
naar gelang men het kind van de 
rekening dreigt te worden. Wij vragen 
om deze kwalijke ontwikkelingen 
tegen te gaan. Een groot manco, 
welhaast onvergeeflijk, is het ontbre-
ken van waardering voor vri jwil l igers-
werk en niet-betaalde arbeid. Wat 
moeten onze huisvrouwen en moeders 
wel niet denken van de opvatting die 
dit soort arbeid min of meer degradeert 
als de mindere van de betaalde 
arbeid? 

Wij komen op voor deze grote 
groep vrouwen in hun erepositie als 
hulpe van de man, omdat daarin de 
scheppingsorde het meest verwerke-
lijkt wordt. Naar ons oordeel waart de 
geest van oud-staatssecretaris 
D'Ancona te veel door de plannen 
heen. Wij wijzen die plannen af, voor 
zover zij in strijd zijn met de christelijke, 
bijbelse verhouding tussen man en 
vrouw. Men kan toch niet, zoals in het 
antwoord op vraag 120 wordt gesteld, 
een gehuwde vrouw die deeltijdwerk 
wenst, terwij l haar man een volledige 
baan heeft, niets in de weg leggen? 
Wij vinden dat de omgekeerde 
wereld! 

Dat doorbreekt de elders in het plan 
betuigde ernst van de inspanningen 
tot werkloosheidsbestrijding. En: 
mirabile dictu: positieve discriminatie 
van de vrouw mag wèl. Dat is meten 
met twee maten. Hier wordt de band 
met de christelijke levensbeschouwing 
tot schade van de maatschappij 
losgelaten. 

Ik sprak reeds over het feit dat de 
bedrijven grosso modo geen geld 
meer hebben. Loonmatiging zal 
moeten dienen voor herstel. Welnu, in 
die herstelperiode kan de MIP goede 
diensten bewijzen, mits zij niet zal 
worden beheerst of gehinderd door 
de vakbeweging. Ook de kapitaalkre-
dieten kunnen tot herstel bijdragen. 

Het is duidelijk dat met name de 
middelgrote en kleine bedrijven 
flexibeler zijn dan de grote. Daarom is 
extra aandacht nodig. Waarom is de 
toegezegde nota over deze sector nog 
niet verschenen? Wat is er waar van 
het bericht dat in het midden- en 
kleinbedrijf 35.000 banen op de tocht 
staan? Wij vragen om een consistent 
beleid, waarbij zo mogelijk via 
lastenverlaging ruimte wordt gescha-
pen. Zijn die twee maal 500 min. 
gulden wel voldoende, of zijn zij een 
druppel op de gloeiende plaat? 

Moet ook niet worden gedacht aan 
diversificatie van de grondslag voor 
de premies sociale verzekering? Zal 
een verschuiving van werkgeverslas-

ten naar werknemerslasten niet 
kunnen meewerken aan de broodno-
dige ruimte? Wij vragen ook aandacht 
voor de bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik. De doe-het-zelf-
sector, het zwarte circuit, groeien 
door de prijsontwikkelingen bij 
ambacht en dienstverlening. 

Daar zit veel verborgen werkgele-
genheid. Is daarvan toch niet een 
globale schatting te maken? Er vindt 
onzes inziens te veel een osmose 
plaats van wit geld naar zwart. Dat 
hangt ook samen met de verminderde 
moraliteit en met de te hoge belasting-
druk. Of niet? 

Onze fractie heeft ook bijzonder 
veel aandacht geschonken aan de 
jeugdwerkloosheid. Als ik het goed heb 
begrepen, stoelt het onderhavige 
werkgelegenheidsplan met name op 
verlenging van de leertijd via het 
leerrecht. Is daarmede wel voldoende 
recht gedaan aan een structurele 
oplossing? Men hoopt dat het tijdelijke 
werk kan worden omgezet in een 
vaste baan. In dat opzicht kwam ons 
de aanpak van het jeugdwerkplan van 
de VVD realistischer voor. Wij horen 
daarover graag het oordeel van het 
kabinet. 

In het kader van de arbeidstijdver-
korting is ook het ploegenstelsel aan 
de orde, zo nodig met verlenging van 
de bedrijfstijd. In principe wil onze 
fractie dat welwil lend bezien, echter 
alleen als het gepaard gaat met 
handhaving van de zondag als de Dag 
des Heeren en als wekelijkse rustdag 
voor het gehele gezin. Daarvoor 
vragen wi j uitdrukkelijk de aandacht. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Min of meer taalkundig 
politiek gesproken lijkt de Voorjaarsno-
ta aan te duiden met de term 'ontke-
tend rechts', of op zijn minst met 'een 
ontketende Van der Stee'. De taal is 
buitengewoon kloek. Het is eigenlijk 
een soort taal die wij anders op 
zondagmiddag via de AVRO van de 
Minister van Financiën horen. Alle 
franje is aan de kant gezet. Wij weten 
nu dat de consumptie de hoofdoorzaak 
is van alle financiële en economische 
moeilijkheden waarin wij verkeren. 
Dat opent uiteraard weidse perspectie-
ven. De Minister gaat dan ook alvast 
op weg door fors te pleiten voor 'het 
mes erin'. 

Wij hebben gezien hoe dit in de 
praktijk werkt bij de behandeling in de 
afgelopen dagen van de sociale 
wetten en bij de stemmingen die wij 
net hebben gehad over de zeer diep 
ingrijpende 1 juli-operatie en een 

navenante reeks maatregelen die de 
begroting van 1983 bij voorbaat onder 
zeer zware druk zetten. De indruk 
ontstaat dat de heer Van der Stee 
dank zij zijn hoge beschermengel op 
dit ogenblik de vrije hand heeft bij het 
bepalen van wat er gaat gebeuren en 
dat D'66 inderdaad, zoals velen al 
hebben gedacht, niets is. 

Het gevaar van een lijn als deze is 
natuurlijk dat die onomkeerbaar blijkt 
te zijn. 

De heer Engwirda (D'66): De heer 
Bakker heeft kennelijk niet naar mij 
geluisterd. 

De heer Bakker (CPN): Ik had u wel 
gezien, maar het was dan ook niet 
fysiek bedoeld. 

De heer Engwirda (D'66): Ik kom uit 
het niets om de heer Bakker een vraag 
te stellen. Weet hij misschien nog dat 
de heer Brinkhorst en ik eind januari 
hebben gezegd welke oplossingen 
voor dit jaar zouden moeten worden 
getroffen in het kader van de Voorjaars-
nota en kan hij dat misschien vergelij-
ken met hetgeen het kabinet nu heeft 
besloten? Dan kan hij misschien 
constateren dat hetgeen wi j hebben 
voorgesteld vrijwel voor 100% wordt 
uitgevoerd. 

De heer Bakker (CPN): Het staat mij 
eerlijk gezegd niet voor ogen alsof het 
op een scherm geprojecteerd was. De 
heer Engwirda redeneert inderdaad al 
een hele ti jd in deze richting. Ik heb 
daarom gezegd dat blijkt dat D'66 
niets is. D'66 is een luchtzak achter 
het CDA aan. 

De heer Engwirda (D'66): Ik had wel 
verwacht dat de heer Bakker het niet 
met mij eens is, maar het is iets heel 
anders als hij zegt dat D'66 niets is. Hij 
is het niet met ons eens, maar hij kan 
niet zeggen dat wij niets zijn. Wat wij 
een halfjaar geleden hebben voorge-
steld, wordt nu wel door het kabinet 
voor een groot deel aan de Kamer 
gepresenteerd. 

De heer Bakker (CPN): De tragiek van 
de heer Engwirda is dat hij op een 
gegeven ogenblik denkt dat hij 
bepaalde dingen voorstelt, die echter 
in werkelijkheid bekende gedachten 
van anderen zijn. Dan komt hij hier 
opdraven alsof hij het nestje heeft 
uitgehaald, maar anderen die hebben 
opgelet hebben al het voorwerk 
gezien dat door de VVD, door het CDA 
en soms in broederlijke vereniging is 
geleverd. 

Het is wel een boeiend schouwspel 
hem te zien optreden: moet je kijken 
wat wi j nu weer bedacht hebben. Dan 
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zie je ook de mildheid die men in de 
kringen van het CDA al eeuwen 
gewend is met mensen die hen in de 
kaart spelen. Dat zie je van hun 
gezichten af. Dat betekent nog altijd 
dat D'66 niets is. 

De heer Engwirda (D'66): Ik constateer 
dat u besloten heeft dat wij niets zijn 
en dat u niet naar mij luistert, dus ik 
staak nu ook de discussie met u. 

De heer Bakker (CPN): Ik heb u 
antwoord gegeven. Ik heb u zelfs 
uitgelegd hoe het mechaniek werkt. 

De heer Engwirda (D'66): U geeft 
geen antwoord. U luistert gewoon 
niet! 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Almaar niet luisterend stel 
ik vast dat op dit ogenblik de lijn van 
het kabinet heel duidelijk wordt 
bepaald door CDA en VVD, op een 
hardhandige manier zoals wij vanmid-
dag hebben gezien, met een zwijgend 
D'66 er achteraan. 

Mijn fractiegenote mevrouw 
Brouwer heeft er gisteren al op 
gewezen, dat wij te maken hebben 
met een op zich zelf uitermate 
klemmende situatie. Het kabinet 
wordt onder een hoge druk gezet in 
een zo kort mogelijke t i jd. Dat gold in 
het bijzonder voor de wetsontwerpen 
waarop ik zojuist doelde, maar haar 
betoog kan eigenlijk nog op een 
aantal punten worden verlengd. 

De Voorjaarsnota zelf is alleen maar 
een beleidsaankondiging. Het is geen 
stuk waarover je stemt, waar je ' ja' of 
'neen' tegen zegt door op te staan of 
te blijven zitten. 

In die nota worden een aantal zeer 
diep ingrijpende beleidsmaatregelen 
aangekondigd, zonder dat er een 
direct wettelijke vorm aan wordt 
gegeven. Men zou die wettelijke basis 
hoogstens in die zin kunnen zien dat 
later bij de behandeling van suppletoi-
re begrotingen of wetsontwerpen de 
Kamer gelegenheid krijgt om er iets 
over te zeggen. Het buitengewoon 
grote probleem is, dat op die manier 
een proces in gang wordt gezet dat in 
zich een voldongen feit is en waarin 
de Kamer alleen door het aannemen 
van een massale hoeveelheid moties 
- als ze dat al zou willen - kan 
ingrijpen. Dit vormt voor het parlement 
een ernstig probleem. Naar mijn 
mening moet de Minister van Finan-
ciën hier iets meer zeggen over het 
hoofdprobleem waarmee wi j worden 
geconfronteerd, namelijk het vraag-
stuk van de controleerbaarheid, ofwel 
de oncontroleerbaarheid. 

Ik heb hierover gesproken bij de 
eerste regeringsverklaring van het 
vorige kabinet en in dit voorjaar, toen 
nieuwe cijfers op tafel werden gelegd. 
Ik zal dat hele betoog niet herhalen, 
maar wel wil ik erop wijzen dat het 
hier gaat om een kernpunt in de 
relatie tussen parlement en regering. 
Die relatie wordt uiteindelijk beslist op 
het budgetrecht. Vroeger was dit het 
eerste recht, maar nu is het het 
laatste. 

De vraag is, hoe die relatie functio-
neert als niemand meer weet hoe het 
zit met het budget. Als het budget op 
een zodanige manier uit de hand 
loopt, zo oncontroleerbaar blijft, dat 
zelfs de Regering... 

Minister Van der Stee: Bedoelt u nu 
oncontroleerbaar of onbestuurbaar, 
waarover de heer Engwirda een 
betoog heeft gehouden? 

De heer Bakker (CPN): Het probleem 
zit 'm hierin dat, doordat aan de kant 
van de Regering een element van 
onbestuurbaarheid optreedt, bij de 
Kamer een element van oncontroleer-
baarheid optreedt. Wij besteden zeer 
veel ti jd aan de begrotingsbehande-
ling, waarbij per traditie zeer diep op 
de posten wordt ingegaan. Daar blijft 
echter een paar maanden daarna 
nauwelijks iets van over. Daarom vind 
ik de vraag, in hoeverre het budget-
recht van de Kamer op de tocht komt 
te staan, zeer reëel. Die vraag houdt 
direct verband met de door de 
Minister gestelde vraag, namelijk of 
het niet de onbestuurbaarheid is die 
hierin een rol speelt. 

Minister Van der Stee: Gezien de 
door u gebruikte kwalificaties heeft 
het weinig zin, deze discussie voort te 
zetten. 

De heer Bakker (CPN): Ik heb het 
woord onbestuurbaar niet geïntrodu-
ceerd, dat heeft u gedaan. Wij besturen 
niet, dat doet de Regering. Als u dus 
de vraag opwerpt 

Minister Van der Stee: Het gaat om 
een objectieve vraag. U wenst geen 
zinnige discussie, neen, u wi l t mij 
beschermen. 

De heer Bakker (CPN): Hier zat niets 
schimpends in. Dat zal u meevallen. 

Minister Van der Stee: Het is de vraag 
hoe bij voorbeeld op een bepaald 
moment de afname van gas door het 
buitenland voorspeld wordt. Dat 
wordt zo serieus mogelijk gedaan. In 
hoeverre ons een latere tegenvaller 
- bij voorbeeld omdat Algerijns gas 
ons gas gaat verdringen - kan worden 
verweten, is dan de vraag. U moet in 

dat verband echter niet het woord 
oncontroleerbaar gebruiken, want het 
is zeer wel te controleren. De progno-
ses kloppen alleen niet meer. 

Zij worden door van buitenaf 
komende feiten, die niet door de 
Regering kunnen worden beïnvloed, 
ondersteboven gegooid. Het enige 
verwijt dat ik de laatste maanden vaak 
te horen heb gekregen is, dat ik zo 
vaak met sombere en vervelende 
cijfers kwam. Als men nu zegt dat het 
niet meer controleerbaar is, wordt het 
moeilijk. Daarom prefereer ik de 
omschrijving 'onbestuurbaar, moeilijk 
te voorspellen'. Dat doet volgens mij 
aan het budgetrecht van de Kamer 
echter totaal niets af. 

De heer Bakker (CPN): In alle ernst 
- als ik op u wi l schimpen, doe ik dat 
wel op een andere plaats - u introdu-
ceert het woord onbestuurbaar in de 
discussie. Wij als Kamer besturen 
niet. 

Wij oefenen de controle uit op het 
bestuur. Op het moment dat het 
element van onbestuurbaarheid 
opgeld begint te doen - dat wil ik hier 
met enige nadruk zeggen - ontstaat 
voor de Kamer het element van 
oncontroleerbaarheid, want een 
besturend lichaam dat geen greep 
heeft op de te besturen materie leidt 
er bijna vanzelfsprekend toe, dat de 
Kamer niet meer in staat is om nog te 
controleren. 

De heer Joekes (VVD): Duidt de 
geacht afgevaardigde onder andere 
op de problemen die ik noemde (de 
kasplafonds, de verplichtingenstops, 
het niet meer bestaan van het onder-
scheid van de gewone en buitengewo-
ne dienst) en wellicht zelfs op mijn 
pleidooi om dat nog te gaan overzoe-
ken? Als dat het geval is zitten wi j , 
zoals wel meer voorkomt, op dezelfde 
lijn. Ik heb dan goede hoop dat hij ook 
een mogelijke motie van ons daarover 
zal steunen. 

De heer Bakker (CPN): Neen, mijnheer 
Joekes. Ik zit vóór het moment dat via 
kasplafonds en dergelijke in de 
uitvoerig van de lopende begroting 
wordt ingegrepen. Ik spreek nu met 
de Minister over de fase waarin 
getallen kennelijk zo uit de hand 
kunnen lopen in zo'n snel tempo, dat 
de Regering vervolgens tot andere 
begrotingsvormen overgaat dan wij 
hebben aangenomen en over het feit 
dat de Kamer iedere greep mist op 
zowel het proces dat plaatsvindt en 
waardoor de Regering zo handelt als 
vervolgens op de gevolgen daarvan, 
namelijk de niet bij wet geregelde 
maatregelen. 
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De heer Joekes (VVD): Dan begrijp ik 
wat de geachte afgevaardigde bedoelt 
en neem ik aan dat dit een poging om 
in de fase daarna er alsnog wat aan te 
doen, onverlet laat. De Kamer kan 
natuurlijk aan tegenvallers op zichzelf 
- als het echte en niet voorspelde 
tegenvallers zijn - ook niet zo erg veel 
doen. 

De heer Bakker (CPN): Dat is nu juist 
ons probleem. 

De heer Joekes (VVD): Ik zit nu tussen 
Scylla en Charybdis, want ik wil de 
Regering, dat kabinetje daar achter 
mij niet op voorhand tegen mij 
innemen. 

Ik wi l echter ook graag de steun van 
de geachte afgevaardigde, althans 
voor de fase waar ik het over heb, 
verwerven. 

De heer Bakker (CPN): De CPN-fractie 
zal met de van haar bekende, objecti-
viteit en mildheid zeker ook kijken 
naar de kameruitspraken die de heer 
Joekes vraagt. Hij weet dat wij daarbij 
de 'zaak' laten gaan boven de al dan 
niet opgelaaide antipathie die bij ons 
soms bestaat tegen het optreden van 
de VVD. 

De heer Joekes (VVD): Dat is iets wat 
bij mijn weten de Communistische 
Partij Nederland altijd kan worden 
nagegeven. 

De heer Bakker (CPN): Ik hoop dat 
iemand met een bandje klaar zit voor 
de volgende radio-uitzending van 
mijn partij. 

De heer Joekes (VVD): Voor u hoop ik 
dat niet! 

De heer Bakker (CPN): Daarom hoop 
ik het juist. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft er zelf tussengeworpen: ja, 
maar ik heb sombere voorspellingen 
gedaan en daardoor heb ik de wind al 
van voren gekregen. In hoeverre is er 
voor de Minister en zijn mensen nu 
echt sprake geweest van een aantal 
onberekenbaarheden? Het punt van 
het aardgas is een kwestie van 
conjunctuur. Dit geldt ook voor de 
tegengevallen inkomsten via de 
belasting en de gegroeide werkloos-
heidsuitkeringen. 

Ik kan toch niet aannemen, dat men 
zich alleen maar heeft laten leiden 
door een OESO-rapport van 3U jaar 
geleden, waarin staat, dat de situatie 
misschien wat beter wordt, zoals de 
Minister aanhaalt in zijn nota. Er 
bevindt zich toch wel wat meer 
stevigheid onder de voorbeschouwin-
gen van de Regering? In hoeverre zijn 

de cijfers computeruitslagen van 
bepaalde wensprogramma's of van 
realistische berekeningen? 

Mijn fractie vindt het financieringste-
kort een dringend probleem, omdat 
de lasten ondraaglijk beginnen te 
worden: 12 mld. gulden per jaar 
groeit ons boven het hoofd! 

Daarbij vergeten wij niet, dat er 
mensen zijn die 12 miljard ontvangen. 
Die mensen zijn er in dit land. Wij 
hebben wel bezwaar tegen de redene-
ringen die nu al geruime t i jd tot ons 
komen, waarbij een vermenging en 
een 'door elkaar klutsen' van de 
sociale begroting en de rijksbegroting 
optreedt. Wij hebben dat heel sterk 
gehad bij de discussie over de . 
Ziektewet, waarbij op een gegeven 
ogenblik helemaal niemand meer wist 
of het nu ging over verlichting van de 
rijksbegroting of over de begroting 
van het totaal van de sociale verzeke-
ringen. 

Op het ogenblik zie je als een 
permanente voorstelling van zaken 
- niet van de kant van de Regering, 
maar zo komt het over - dat mensen 
bij voorbeeld meer premie moeten 
betalen, omdat er zo'n groot tekort is 
op de rijksbegroting. Dat zijn twee 
niet onmiddelli jk met el kaar verbonden 
vraagstukken. Het lijkt ons gewenst 
om die vraagstukken zo veel mogelijk 
als aparte vraagstukken te behandelen, 
hoewel ze natuurlijk politiek en op 
bepaalde economische vlakken door 
elkaar lopen. 

In het bijzonder wil ik even spreken 
over de kwestie van de in- en uitgaven 
van de Staat, dus de belasting en 
niet-belastingontvangsten van de Staat 
in relatie tot de uitgaven. 

Daar hebben wi j te maken met het 
financieringstekort. Hoe moet je dat 
benaderen? Dat zal zonder twijfel om 
drastische ingrepen vragen. Dat wi l 
zeggen, dat je - ook naar onze 
mening - op een gegeven ogenblik 
een methode kan accepteren, waarbi j 
het financieringstekort tijdelijk nog zal 
sti jgen, als er maar heel helder 
uitzicht is op een daling op korte 
termi jn. Het lijkt ons dat de Regering 
daarbij aan het verkeerde eind staat te 
duwen. Er is bij voorbeeld het vraag-
stuk van de belastingen. 

Ben je op het punt van belastingen 
uitgepraat, anders dan via de zoge-
naamde solidariteitsheffing? Dat 
geloven wij niet. Naar onze mening is 
het vraagstuk van de progressiviteit in 
een aantal belastingen onvoldoende 
onderzocht. Ik denk daarbij in het 
bijzonder aan de vennootschapsbelas-
t ing, waarbij een klein bedrijfje, dat 
een beetje winst maakt, onmiddell i jk 

aan een tarief van 48% zit en een 
reusachtig bedrijf met reusachtige 
winsten - en met bovendien nog een 
zaal vol met accountants en belasting-
experts - ook formeel aan de 48% 
zit. 

Wij kunnen niet inzien dat het 
onmogelijk zou zijn om een progressief 
tarief op te bouwen van de winst in 
relatie met bij voorbeeld de cash-flow, 
waarbij de sterkste schouders de 
zwaarste lasten en de minder sterke 
schouders ook minder zware lasten 
dragen. 

Er is het vraagstuk van de inkomsten-
belasting. Opmerkelijk is in de cijfers 
in de nota, dat er een daling van de 
verbruiksbelasting op komst is, dat er 
een zeer scherpe daling van de 
loonbelasting is en dat er in vergelij-
king tot de raming een stijging van de 
inkomstenbelasting is. Ik wil de 
Minister vragen om daar nog eens 
iets nader op in te gaan en, als het 
enigszins kan ons aan te duiden welke 
categorieën van inkomstenbelasting-
betalers voornamelijk deze stijging 
zullen gaan opbrengen, want dat is 
vrij opmerkelijk. Mijns inziens kan er 
alleen de conclusie uit getrokken 
worden, dat er sprake is van een 
verdere dénivellering. Bepaalde 
categorieën van mensen die voorna-
meiijk onder de inkomstenbelasting 
vallen, zoals een deel van het zakenle-
ven, zelfstandigen en hoge salaristrek-
kers, gaat het helemaal niet zo slecht, 
terwijl degenen die loonbelasting 
betalen het heel duidelijk veel moeili j-
ker krijgen. Daar zit de daling van het 
belastingbedrag. 

In dit verband een enkel woord over 
de solidariteitsheffing. Onze bezwaren 
zijn tweeledig. In de eerste plaats 
hebben wij bezwaar tegen een 
solidariteitsheffing als aanloop in de 
richting van het investeringsloon, 
omdat wi j verwachten dat - wat dan 
ook de idealistische praatjes en 
misschien zelfs echte gedachten 
mogen zijn - er in werkelijkheid geen 
enkele relatie tussen investeringsloon 
en werk tot stand zal komen. Althans, 
dat vrezen wi j . 

In de tweede plaats zijn wi j van 
mening dat het toch een belasting is 
die allereerst diegenen treft die 
weinig middelen hebben om aan een 
verzwaring van de belasting te 
ontkomen, dus diegenen waarbij de 
belasting onmiddelli jk van hun loon 
wordt afgehouden zonder dat zij dat 
geld ooit zien. Het had erger gekund 
- dat wil ik meteen zeggen - namelijk 
als ook de eerste schijf was belast. 
Het spreekt in het voordeel van deze 
vorm, maar desondanks vinden wij 
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het een ongewenste vorm van 
belastingheffing. 

De Regering stelt een aantal 
verlichtingen van bedrijfslasten in het 
vooruitzicht. Ik sluit mij aan bij 
degenen die vragen hoe de Regering 
deze verlichtingen denkt te realiseren. 
Wordt het voorraadaftrek, een soort 
vennootschapsbelasting of iets 
anders? Ik denk dat wi j dat wel mogen 
weten, omdat hier de reële kans 
bestaat van bevoorrechting van 
degenen die het niet in de eerste 
plaats nodig hebben. 

Als het om belastingen gaat, gaat 
het ook om bedrijven die belasting 
betalen en als een bedrijf belasting 
betaalt, zit het nog niet in de rode 
cijfers. Dat was altijd al een van de 
voordelen van de WIR. Tenminste...! 
Met nadruk vraag ik wat de plannen 
van de Regering precies zijn. 

Mijn fractie vindt dat in dit totaal-
beeld van de begroting, vooral wat 
het belastingvraagstuk en de vraag 
waar bezuinigd moet worden betreft, 
nu een aantal heilige huisjes aan de 
orde moet komen, zoals de aardgas-
winsten, de systematiek van de WIR, 
herzieningen in het belastingsysteem 
en de defensie-uitgaven. Wij weten 
dat de Regering daar niet warm voor 
loopt, maar desondanks dienen wij 
daarover een motie in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden M. 
Bakker, Schreuders en Brouwer wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat de Defensiebegroting 
een aanzienlijk aandeel moet leveren 
in de bezuinigingsplannen van de 
Regering; 

dringt er bij de Regering op aan, haar 
voornemens in deze zin te herzien, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13(17 351). 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had nog veel meer te 
zeggen, maar ik jaag voor al mijn 
fractiegenoten en mij zelf de hele zaak 
in de soep als ik nog lang zou door-
gaan. Ik neem aan dat ik nu ongeveer 
20 minuten sta te praten. 

De Voorzitter: Neen, u staat 15 
minuten te praten. U heeft de totale 
spreektijd, dus inclusief de tweede 

termijn, opgegeven. Daarom waar-
schuwde ik u even. 

De heer Bakker (CPN): Laat ik dan nog 
heel snel een paar dingetjes zeggen. 
Wij maken ons grote zorgen over de 
manier waarop door een aantal 
bezuinigingen die nu al worden 
aangekondigd, werkloosheid wordt 
geschapen. Ik denk daarbij in het 
bijzonder aan de onderwijssector. 
Daarbij gaat om het de zogenaamde 
schoorsteenuren, de maatregel met 
betrekking tot de leerlingengrens en 
de groepsgrootte in het HBO. Wij zien 
op het moment soortgelijke verschijn-
selen in de CRM-sector, zoals vermin-
derde subsidies aan asielgerechtigden. 

De verschijnselen doen zich in deze 
sector ook voor bij vormingsinstituten. 
Wij maken ons daar echt heel grote 
zorgen over. Ik hoop dat ik nog een 
andere keer de gelegenheid zal 
krijgen om nader te spreken over het 
werkgelegenheidsplan, dat hiermee 
nauw samenhangt. Misschien zit ik 
daarvoor nog net lang genoeg in de 
Kamer! 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het kernprobleem bij 
deze discussie over de Voorjaarsnota 
is niet de vraag of er meer of minder 
moet worden omgebogen. Waar het 
wel om gaat, is of wij de factoren die 
telkens weer tot nieuwe tegenvallers 
leiden, kunnen beheersen. Dit bleek 
ook al uit de discussie tussen de heer 
Bakker en de Minister van Financiën. 
Daarbij is natuurlijk niet alleen de 
voortdurend tegenvallende wereld-
handel in het geding; ook al niet, 
omdat het riante betalingsbalansover-
schot de eigen nationale manoeuvreer-
ruimte in elk geval vergroot en groter 
maakt dan in landen die een dergelijk 
overschot in de verste verte niet 
kennen. 

Ondanks deze ruimte leidt dit beleid 
toch tot een binnenlandse versterking 
van de internationale malaise. Alle 
bestedingscategorieën in ons land 
staan op dit moment op min. Juist de 
laatste jaren, waarin zowel consumptie 
als investeringen daalden, werpen 
een twijfelachtig licht op de theorie in 
de Voorjaarsnota dat tussen de 
omvang van de consumptie enerzijds 
en de omvang van de investeringen 
anderzijds totaal geen relatie of een 
tegenstrijdige relatie zou bestaan. 

Er bestaat geen twijfel dat ook voor 
de Partij van de Arbeid geldt dat 
consumptiebeperking ten behoeve 
van de investeringen geboden is. Dan 
moet echter wel het gat dat door de 
consumptiebeperking in de benutting 

van onze produktiecapaciteit ontstaat, 
effectief gevuld worden. Als dit niet 
gebeurt, ontstaat er inderdaad een 
neerwaartse spiraal die ons tot in 
lengte van dagen met nieuwe tegen-
vallende financieringstekorten blijft 
achtervolgen. 

Ongeveer driekwart van alle 
tegenvallers die tot het hoge financie-
ringstekort leiden, kan rechtstreeks 
worden toegerekend aan de economi-
sche stagnatie. Als je namelijk de 2,2 
miljard begrotingsoverschrijdingen 
bekijkt, zie je dat daarin een aantal 
onderdelen zit, zoals de Algemene 
Bijstandswet, huursubsidies enzo-
voort, die ongetwijfeld ook recht-
streeks te maken hebben met de 
economische stagnatie en die in dat 
opzicht dus eigenlijk dezelfde oorzaken 
vormen als belastingtegenvallers en 
groeiende werkloosheidsuitkeringen. 
De Voorjaarsnota reageert hierop toch 
zeer boekhoudkundig. Als het tekort 
namelijk hoger is, moeten de uitgaven 
omlaag. 

Waar in de Voorjaarsnota is nu 
eigenlijk sprake van een duidelijke 
aanval op de oorzaken van de tegen-
vallers die tot dit gigantische financie-
ringstekort hebben geleid? Mijns 
inziens zou dit namelijk de kern van 
onze beleidsinspanning moeten zijn, 
met name voor 1983. Tijdens de 
discussie over de regeringsverklaring 
naar aanleiding van de crisis - de 
PvdA is hierbij uit het kabinet gezet -
is gesproken over de stimulering van 
de economische groei, die voor 1983 
vrijwel geheel ontbreekt. 

Wij vinden de lastenverlichtingen 
voor het bedrijfsleven prima. De 
investeringen, in eerste instantie zo 
mogelijk door de overheid, worden 
echter niet aangezwengeld. De mooie 
woorden over het ontzien van de 
investeringen bij de ombuigingen 
worden bij de woningbouw en 
bouwprojecten van andere ministeries 
niet echt waargemaakt. Er is een 
motie van mevrouw Smit-Kroes 
'kamerbreed' aangenomen om de 
investeringen bij Verkeer en Water-
staat in de Voorjaarsnota op peil te 
houden. In deze Voorjaarsnota is 
hiervan niet veel meer terug te 
vinden. 

Ook gerichte werkloosheidsbestrij-
ding - hierover verschillen wij 
ongetwijfeld van mening met de VVD 
- ontbreekt in 1983 bijna geheel. Hier 
ligt echter de speerpunt om een 
aanval te doen op het financieringste-
kort. Het gaat hierbij om de herverde-
ling van arbeid en een inkomensmati-
ging ter wille van werkgelegenheid. Er 
mag op zijn minst verwacht worden 
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dat de middelen die in 1983 vri jkomen 
door extra inkomensmatiging - ik 
denk hierbij aan het investeringsloon 
en de loonsomtrend - , daadwerkelijk 
ten goede komen aan het creëren van 
werkgelegenheid. 

De heer Joekes (VVD): Ik moest even 
bekomen van de schrik. De heer 
Wöltgens gebruikte zojuist de uitdruk-
king dat de PvdA uit het kabinet was 
gezet. Zou hij dit dan even kunnen 
verklaren? Het is mijn zaak gelukkig 
niet, maar ik heb het zo nooit begrepen. 

De Voorzitter: Ik veroorloof mij de 
opmerking dat dit onderwerp bij de 
regeringsverklaring zeer uitvoerig aan 
de orde is geweest. Ik zeg dit omdat ik 
moet herinneren aan mijn verzoek 
van hedenochtend om zo weinig 
mogelijk te interrumperen. 

De heer Joekes (VVD): Deze opmerking 
is tevens aan het adres van de heer 
Wöltgens gericht? 

De Voorzitter: Neen. De heerWöltgens 
spreekt in zijn eigen spreektijd. Hij 
moet dus maar zien. 

De heer Joekes (VVD): U liet deze 
interruptie bij nader inzien liever niet 
toe? 

De Voorzitter: Zo onaardig zou ik het 
niet wi l len zeggen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als u het 
zich niet veroorloofd had te zeggen 
dat dit al uitgebreid bij het vorige 
debat aan de orde is geweest, dan 
had ik de heer Joekes in ongetwijfeld 
gelijke bewoordingen geantwoord. 

De heer Joekes (VVD): De heer 
Wöltgens weet het antwoord dus niet. 

De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Joekes slaagt 
er iedere keer weer in mij van mijn a 
propos te brengen. Ik kondigde in dit 
geval een eventuele motie aan die 
ertoe zou moeten leiden dat de 
middelen verkregen uit de extra 
inkomensmatiging, in 1983 daadwer-
kelijk in werkgelegenheid zullen 
worden omgezet. 

Wij zijn verheugd dat Minister Rood 
zich niet neerlegt bij het feit dat er in 
1983 nog niet V» van de loonsomtrend 
voor werkgelegenheidsinspanning 
wordt aangewend. Hij zal er alles aan 
doen om zo dicht mogelijk - wat ons 
betreft helemaal precies - op die 
loonsomtrend ten bedrage van f660 
min. uit te komen. Dit opmerkelijke 
geluid heeft onze hartelijke instem-
ming al plaatst de verklaring van de 
Minister-President tijdens het debat 
over de regeringsverklaring deze 

opmerking in een merkwaardig 
daglicht. Wij vragen de Regering deze 
gelegenheid aan te grijpen om nog 
meer helderheid in dit daglicht te 
brengen. 

Het alarmerende financieringstekort 
bevestigt nog eens duidelijk dat het 
begrip ombuigen weer letterlijk moet 
worden genomen. Afgezien van de 
aanpassing van de door externe 
afgedwongen beperkingen moet men 
er ook toe overgaan de nationale 
middelen naar die activiteiten te 
leiden die herstel van de groei en de 
werkgelegenheid mogelijk maken. Het 
is ongetwijfeld nodig om hiervoor te 
bezuinigen. Dit geld zal dan niet 
alleen nodig zijn voor de aanpassing 
van de tegenvallers maar vooral ook 
voor inzetten van de aanval op de 
oorzaken van die tegenvallers. Het 
ontbreken van het laatste, zelfs in 
bescheiden vorm, was in wezen de 
oorzaak van de reeds besproken 
kabinetscrisis. 

Ik sprak zoeven van 'boekhoudkunde 
in het regeringsbeleid'. Helaas is het 
met die boekhoudkunde zelf overigens 
ook nog droef gesteld. Als ik het mij 
goed herinner, sprak de Minister van 
Financiën vlak na het sluiten van het 
akkoord op Goede Vrijdag dat hij erin 
was geslaagd het financieringstekort 
wel degelijk met 1 % terug te brengen. 
In nog geen 2,5 maand tijds blijkt het 
financieringstekort echter met bijna 
2,5% van het nationaal inkomen te 
zijn vermeerderd. Als dat in het 
huidige tempo doorgaat, betekent dat 
dat wi j voor 31 december a.s. met een 
gigantisch tekort zullen komen te 
zitten, zeker nu de heren Lubbers en 
Brinkhorst per brief de informateur 
hebben verboden de minister de 
sombere kennis in beleidsdaden te 
doen omzetten. Zoiets had de PvdA 
eens moeten voorstellen! 

Curieus is overigens in dit verband 
het meningsverschil tussen het 
Centraal Planbureau en het Ministerie 
van Financiën over de hoogte van het 
financieringstekort in 1982. 

Wij worden nu geconfronteerd met 
een oordeel van Financiën dat in al de 
jaren dat het CPB bestaat zonder meer 
verrassend mag worden genoemd, 
namelijk dat het CPB ons zou wil len 
verwennen met te rooskleurige 
prognoses van het financieringstekort. 
Waar zit hem dat in? Kan het heel 
uitdrukkelijk worden onderbouwd 
waarin het verschil zit tussen de 
raming door het CPB voor 1982 en die 
van de Regering, en niet alleen in een 
voetnoot? 

Ik hoop niet dat de berekening van 
dat hogere financieringstekort in de 
Voorjaarsnota wordt aangegrepen om 

de publieke opinie rijp te maken voor 
verdere bezuinigingen, zoals uit de 
'unisono-reacties' van de fracties van 
het CDA en van D'66 op de Voorjaars-
nota zou kunnen blijken. Daarmee zou 
men de nationale zaak een slechte 
dienstbewijzen. Immers,zo'n manifes-
te onbeheersbaarheid van de staats-
huishouding leidt ongetwijfeld, ook 
via beurs en bedrijfsleven, weer tot 
nieuwe economische tegenvallers. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
bekend dat in het vorige kabinet de 
PvdA-ministers het leeuwedeel van de 
ombuigingen voor hun rekening 
hebben genomen. Alleen al daardoor 
worden verhalen over 'lef' en dergelij-
ke gelogenstraft. Het spreekt vanzelf 
dat het aandeel van de PvdA-ministers 
in de ombuigingen samenhing met de 
aard van hun departementen, die een 
nogal 'uitgevend' karakter hadden. 
Het is in dit verband interessant om 
het enige door het CDA beheerde 
departement in de 'spending sector' 
te bestuderen: het aandeel in de 
ombuigingen dat het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
heeft geleverd. In feite is men bij dat 
ministerie nog steeds bezig met het 
invullen van de bijgestelde Miljoenen-
nota 1982. 

De ombuigingen die daarin naar 
voren zijn gebracht, vormen een 
kaartenhuis dat heel voorzichtig, met 
nieuwe varianten, voortdurend, jaar in 
jaar uit, maand in maand uit wordt 
vooruitgeschoven. Dat kaartenhuis 
heeft één harde kant: die van de 
verpleegkundigen. Ronduit fantastisch 
is de truc om de inkomensmatiging in 
de personele sfeer, de trendvolgers 
inbegrepen, als departementale 
bezuiniging aan te merken. Die 
inkomensmatiging was naar onze 
mening reeds begrepen in de post 
'ambtenaren en trendvolgers'. 

Hier is dus sprake van een dubbel-
tel l ing, een ontduiking van de eigen 
taakstelling en bovendien een door-
kruising van de coördinatie van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
collectieve sector. Als het ook aan het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen - of aan CRM - was 
toegestaan de korting op de trend als 
eigen departementale ombuigingen 
aan te merken, had dat ministerie 
well icht zelfs geld overgehouden in 
de ombuigingsoperatie, laat staan dat 
het meer had moeten ombuigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Even 
opmerkelijk in deze sector is de 
ombuiging met betrekking tot de 
lagere werkgeverspremie voor het 
pensioenfonds PGGM. De analoge 
operatie ten aanzien van het ABP van 
Minister Van Thijn werd door de heer 
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de Vries van CDA zeer zwaar gekriti-
seerd. Een doorwerking van die 
operatie voor het PGGM werd zelfs 
uitdrukkelijk aan Van Thijn ontzegd. 
Nu opeens mag het geld voor me-
vrouw Gardeniers volledig worden 
binnengehaald, alleen voor volksge-
zondheid. 

Overigens valt in dit verband de 
hardnekkigheid op waarmee haar 
ministerie de ziekenfondspatiënten 
het gelag wi l laten betalen. Na het 
eigen risico komt nu weer een zekere 
vorm van een kraptemodel bij de 
verstrekkingen aan ziekenfondspatiën-
ten om de hoek kijken en dat terwij l 
het veel meer voor de hand zou 
liggen de werkingssfeer van de 
ziekenfondsen zodanig uit te breiden 
dat daarmee een kostenverlagende 
spreiding van risico's zou kunnen 
worden gerealiseerd en wel in de 
richting van een volksverzekering. Op 
dit punt zullen wij mogelijk een motie 
indienen. 

Het nogal verbale karakter van de 
ombuigingswil van het CDA, als het er 
echt op aankomt, is gisteren treffend 
geïllustreerd. Zojuist bij de stemmin-
gen over de sociale zekerheidswetjes 
hebben wij daar ook een heel uitdruk-
kelijk voorbeeld van gezien. Indien ik 
namelijk de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gisteren 
goed heb begrepen, betekent het 
gezamenlijk ingediende amendement 
van de heren B. de Vries en De Korte, 
met betrekking tot de wetjes die 
zojuist aan de orde zijn geweest, dat 
in de sociale zekerheidssfeer structu-
reel vóór 1 januari 1983 op zijn minst 
een gat van zo'n 300 min. moet 
worden gedekt. 

Wanneer de heer De Vries daarop 
wordt aangesproken zegt hi j : dat zien 
wi j dan wel weer, want wi j zullen nog 
praten over de stelselwijzigingen. Dit 
zeggende doet hij net alsof daar nog 
geen bedrag voor was ingeboekt. In 
feite roept men op die manier de 
ontkoppeling zelf overzich af. Daarmee 
raakt men één van de basisvoorwaar-
den waaraan de PvdA het sociaal-eco-
nomisch beleid toetst: handhaving 
van de solidariteit tussen actieven en 
inactieven. Ik wi l nog wel eens 
uitdrukkelijk van de Regering horen 
dat zij de motie-Meijer over de 
handhaving van de netto-netto-
koppeling als richtsnoer neemt bij de 
voorbereiding van de begroting 1983 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
evenzeer van belang, dat in diezelfde 
voorbereiding van de begroting 1983 
afgestevend wordt op een rechtvaardi-
ge verdeling van de ongetwijfeld 

noodzakelijke inkomensoffers. Wij 
vragen de Regering daarbij uit te gaan 
van een inkomensverhouding van één 
staat tot vier, zoals die vastgelegd is in 
het regeerakkoord, waarvan ook deze 
Regering heeft gezegd dat zij zich 
daarop zal oriënteren. Ook dit lijkt ons 
een punt dat wij eventueel in een 
kameruitspraak vast wi l len leggen. 

De heer Joekes (VVD): Wat is 1 en 
wat is 4? 

De heer Wöltgens (PvdA): Liefst, 
conform het regeerakkoord, -1 en -4. 
Mochten de economische omstandig-
heden dit op geen enkele wijze 
mogelijk maken, dan zal die verhou-
ding in elk geval in acht moeten 
worden genomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Juist in het 
kader van de rechtvaardige lastenver-
deling zijn wij bereid positief te staan 
tegenover de solidariteitsheffing. 
Meer nog dan bij andere vormen van 
inkomensmatiging die in het pakket 
zitten, is bij deze heffing de relatie 
met het werkgelegenheidsbeleid heel 
uitdrukkelijk aan de orde. 

Niet alleen de naam van de heffing 
wordt ongeloofwaardig als deze 
heffing niet rechtstreeks wordt 
gekoppeld aan een werkgelegenheids-
inspanning van dezelfde grootte. Bij 
de schriftelijke voorbereiding hebben 
wi j ook heel nadrukkelijk aan de 
Regering gevraagd, de politieke wil 
aan de dag te leggen om zo'n koppeling 
tussen deze inkomstenbron en 
onderdelen van hetwerkgelegenheids-
programma - mijn collega Van der 
Hek zal deze onderdelen eventueel 
noemen, als daaraan behoefte bestaat 
- heel uitdrukkelijk naar voren te 
brengen. 

In het andere geval brengt de 
Regering ons in een zeer moeilijke 
positie. Zoals ik tot nu toe de stand-
punten heb gehoord en meen te 
hebben begrepen, met name waar het 
betreft de wijze waarop het CDA zich 
zal opstellen, is het vooral de Partij 
van de Arbeid die de doorslag zal 
moeten geven bij de aanvaarding van 
dit wetsontwerp. Ik hoop dat de 
Regering het ons ook mogelijk maakt, 
door een politieke daad te stellen, dat 
wi j dit wetsontwerp voor onze 
rekening kunnen nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De gehele 
problematiek betreffende de Voor-
jaarsnota maakt overigens duidelijk 
dat de mogelijkheden om het financie-
ringstekort, respectievelijk definancie-
ringsproblematiek in het algemeen 
van de collectieve sector, op te lossen 
door voortdurende belasting- en 
premieverhogingen hun grenzen 

kennen. Daardoor wordt de ontkoppe-
ling voortdurend een reëlere bedrei-
ding. 

Om deze dreiging van een niet-soli-
daire samenleving af te wenden zal 
alles op alles gezet moeten worden 
om het beroep op de collectieve 
sector zoveel mogelijk in te dammen. 
Dit kan alleen maar - ik heb het al 
gezegd - door herstel van de econo-
mische groei en vooral ook door 
herverdeling van arbeid. Op die twee 
punten moet het economische beleid 
dan ook volstrekt worden geconcen-
treerd. Mijn beide fractiegenoten, de 
heren Moor en Van der Hek, zullen 
daarop verder ingaan. 

De basis voor een nieuw perspectief 
kan overigens alleen maar worden 
gevonden - het is al vaker gezegd hier 
- in een soort meerjarenprogramma, 
waarin terugdringing van de werkloos-
heid centraal staat. Daartoe moet de 
overheid zichzelf een structureel 
beleidskader scheppen, waardoor 
ad hoe-bezuinigingen kunnen worden 
voorkomen. 

De roep om een terugkeer naar een 
structureel begrotingsbeleid - ik 
meen dat ook uit de mond van de 
heer Joekes te hebben begrepen - is 
intussen zo luid, dat wi j mogen 
verwachten dat in de begroting voor 
1983 daarvoor in elk geval de voorbe-
reidingen worden getroffen. 

De heer Joekes (VVD): Dat zal mede 
afhangen van de steun die de Partij 
van de Arbeid aan mijn mogelijke 
motie daarover geeft. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ja, dat 
hangt uiteraard weer af van de 
precieze inhoud van die mogelijke 
motie. Wellicht is het bij deze gelijklui-
dendheid, van althans de invalshoek, 
mogelijk om daarover nog verder 
overleg te voeren. 

De heer Joekes (VVD): De heer 
Wöltgens biedt mij dus overleg 
over mijn motie aan! 

De heer Wöltgens (PvdA): Ja, zo ben 
ik. 

De heer Joekes (VVD): Ik vind het van 
een generositeit die alleen maar van 
de Partij van de Arbeid te verwachten 
is. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik dank de 
heer Joekes voor dit compliment aan 
mij en aan mijn Partij daarmee in zijn 
totaliteit. 

Gelet op de absolute prioriteit van 
de werkgelegenheid is het welhaast 
vanzelfsprekend dat in zo'n structureel 
begrotingskader de geldcijfers 
vergezeld moeten gaan van getallen 
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met betrekking tot de werkgelegen-
heid. Het was dan ook eigenlijk de 
bedoeling dat in het werkgelegen-
heidsprogramma - niet in zijn primaire 
versie, maar in zijn structurele 
doorwerking, hetgeen jaarlijks bij de 
begrotingsbehandeling zou worden 
aangegeven - de collectieve sector en 
de inspanningen van de overheid in 
zijn geheel, zichtbaar zouden maken 
wat de werkgelegenheidseffecten 
zouden zijn van het daarin aangekon-
digde beleid. Vanuit dat oogpunt is 
het toch wel volstrekt laakbaar - het 
kost mij altijd moeite als ik de heer 
Van der Stee recht in het gezicht kijk, 
om dan al die boze woorden uit te 
spreken die voor mij op papier 
staan 

Minister Van der Stee: De heer 
Wöltgens behoeft deze woorden ook 
niet uit te spreken. 

De heer Wöltgens (PvdA): Daarom 
kom ik ook voortdurend in moeilijkhe-
den, maar op mijn papier staat 'volstrekt 
laakbaar' en dat is het eigenlijk ook 
wel. Het is dus volstrekt laakbaar - dat 
is op zichzelf wel een ernstige zaak -
dat deze Regering zich in het geheel 
niet heeft gestoord aan de toezegging, 
die de voormalige vice-minister-presi-
dent Den Uyl heeft gedaan aan deze 
Kamer om de werkgelegenheidseffec-
ten van de in de Voorjaarsnota 
vastgelegde beleidsvoornemens 
zichtbaar te maken. 

De heer Engwirda (D'66): Misschien 
mag ik de heer Wöltgens een suggestie 
doen om een foto van de Minister van 
Financiën boven zijn bureau te 
hangen, zodat hij alvast kan oefenen 
terwijl hij zijn verhaal opschrijft. 

De heer Wöltgens (PvdA): De verande-
ringen in de mimiek maken het juist 
moeilijk. 

Ik wi l nogmaals zeggen dat ik het 
op prijs zou stellen als de Minister van 
Financiën alsnog de toezegging, die 
namens het toenmalige kabinet door 
de waarnemend minister-president is 
gedaan, gestand deed. De Minister 
heeft er de t i jd voor. Ik neem aan dat 
de rekenmeesters tussen maart, toen 
de Voorjaarsnota er had moeten zijn, 
en nu ook ruimschoots de mogelijk 
heid hebben gehad om het werkgele-
genheidseffect, althans wat de 
directe, meetbare en aanwijsbare 
effecten betreft, weer te geven. En 
dan ga ik nu maar niet in op de 
indirecte, de lange termijn- en de 
korte termijn-effecten, want de 
discussie die daarover is gehouden 
ken ik. 

Natuurlijk weten wi j ook dat de 
vertaling in precieze aantallen 
arbeidsplaatsen altijd een hachelijke 
opgave is. Daarbij spelen een groot 
aantal factoren een rol die je niet in de 
hand hebt. Een eenvoudige revaluatie 
kan bij voorbeeld voldoende zijn, 
althans volgens het CPB, om een heel 
werkgelegenheidsprogramma te 
elimineren. Wij hebben dit bij de 
voorlaatste revaluatie gezien. Een 
soortgelijke berekening is deze keer 
bij de brief die wi j over de aanpassin-
gen in het EMS hebben gekregen, niet 
weergegeven. 

Ik kom hierbij op een oud discussie-
punt waarop ik niet te lang wil ingaan, 
hoewel het toch van wezenlijk belang 
is voor de koers van ons sociaal-eco-
nomisch beleid, namelijk dat ons 
gigantische overschot op de betalings-
balans in eerste instantie gebruikt 
moet worden om rentedaling te 
bewerkstelligen. Ik herhaal nogmaals 
dat de oorzaken van dit overschot, te 
weten de tegenvallende investeringen 
en de onttrekking aan de vooraden, 
niet ontkend behoeven te worden. 

In elk geval moet vermeden worden 
dat iedere keer een aanleiding in het 
overschot op de betalingsbalans 
wordt gevonden om onze gulden en 
dus onze export duurder te maken. 
Daarmee wordt de concurrentie van 
de buitenlandse importeurs op onze 
eigen binnenlandse markt een stuk 
moeilijker gemaakt. In dat geval wordt 
namelijk de loonmatiging achteraf 
altijd weer afgestraft, doordat de 
voordelen ervan worden opgegeten 
door de gevolgen van de duurdere 
gulden. 

Minister Van der Stee: Wanneer de 
heer Wöltgens deze redenering 
ophangt, moet hij eerst eens bestude-
ren wat zich het laatste half jaar in 
Frankrijk heeft afgespeeld. Waarschijn-
lijk vallen zijn conclusies dan anders 
uit. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik volg de 
ontwikkelingen in Frankrijk met grote 
belangstelling. Ik zie, dat daar de 
economische groei 3% is en daardoor 
duizend maal zo hoog is als in 
Nederland, want die ligt hier bij nul. 
Het is dus een beetje moeilijk uit te 
rekenen. 

Minister Van der Stee: Dat waren de 
gegevens van een half jaar geleden. 
De heer Wöltgens volgt de ontwikke-
lingen kennelijk niet; de economische 
groei is praktisch verdwenen, de 
werkloosheid stijgt en de frank is naar 
de bliksem. 

De heer Wöltgens (PvdA): De groei is 
in Nederland ook verdwenen, de 
werkloosheid stijgt hier het hardst van 
heel West-Europa en wat verder hier 
allemaal naar de bliksem is, daarop 
wil ik helemaal niet ingaan! 

Mijnheer de Voorzitter! Het heeft er 
overigens een tijdlang op geleken dat 
het gevoerde beleid rentedaling 
mogelijk maakte. Wij hebben gezien 
dat sinds november de rente op de 
kapitaalmarkt terugliep. Helaas is dat 
proces gestopt op dit moment en 
dreigt het zich zelfs in omgekeerde 
richting te ontwikkelen. 

Wij moeten in elk geval voorkomen, 
dat wij met behulp van het rentewapen 
de koers van de gulden verdedigen en 
die koers niet alleen in de zin van 
exportbelemmering maar ook in de 
zin van hogere rentelasten voor het 
bedrijfsleven tot een dubbele straf 
voor het Nederlandse bedrijfsleven 
maken. 

De heer Joekes (VVD): Heeft de 
geachte afgevaardigde wel eens voor 
de aardigheid een berekening uitge-
voerd, waarin enerzijds het bevolkings-
tal van het Koninkrijk der Nederlanden 
wordt uitgezet tegen dat van de 
gehele wereld en anderzijds het 
aantal kilometers oppervlakte van 
Nederland en zelfs het nationaal 
inkomen wordt uitgezet tegen dat van 
de gehele wereld in het licht van het 
feit, dat wij een open wereldkapitaal-
markt hebben? Anders gezegd, wi j 
hebben een zekere invloed op het 
rentepeil, maar die is beperkt en hoe 
hard de geachte afgevaardigde 
daarover hier ook roept, die beperking 
blijft helaas bestaan. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik ben het 
daarover geheel met de heer Joekes 
eens. Ik vind dat ook een van de 
doorslaggevende argumenten om de 
rentegevolgenvan hetfinancieringste-
kort niet al te zeer te dramatiseren. 

De heer Joekes (VVD): Dat slaat 
natuurlijk helemaal nergens op. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als u zegt, 
dat wij door het buitenland gedomi-
neerd worden in onze renteorttwikke-
ling, dan kunt u niet tegelijkertijd 
zeggen dat de stijging van het 
financieringstekort met één of twee 
procent onze rente-ontwikkeling 
substantieel beïnvloedt. Het is één van 
de twee; u moet kiezen of delen. 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik deel, want ik zeg ook 
niet dat wij helemaal beïnvloed zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dat was 
precies hetgeen ik ook zei. Wij kunnen 
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tot op zekere hoogte een eigen 
rentebeleid voeren, uiteraard binnen 
de marges die de internationale 
context ons stelt. 

De heer Joekes (VVD): Wij zijn het 
dus volledig met elkaar eens. 

De heer Wöltgens (PvdA): Precies! 

De heer Joekes (VVD): Dat pleit voor 
de bescheidenheid van de geachte 
afgevaardigde. 

De heer Wöltgens (PvdA): Het is 
natuurlijk wel van belang, dat de 
revaluatie van de gulden ook in de 
prijzen doorwerkt. Revaluatie leidt tot 
minder inflatie, dat is een van de 
grote motieven. 

Nu heeft Staatssecretaris Van Zeil, 
die hier toevallig uit anderen hoofde 
zit, ons na de vorige revaluatie een 
brief doen toekomen over de gevolgen 
van de revaluatie voor het prijspeil en 
uit de brief blijkt, dat die gevolgen nu 
niet direct indrukwekkend zijn en dat 
het feitelijk de importeurs zijn die het 
voordeel van de revaluatie incasseren. 
Daaraan werkt het versoepelde 
prijsbeleid van Minister Terlouw nog 
eens een handje mee. Een beleid dat 
met name de positie van de importeurs 
versterkt, is een beleid dat zelfs de 
heer Van Veen niet veel vreugde 
schenkt. 

Hoe stelt de Regering zich concreet 
voor te bewerkstelligen dat de lagere 
importprijzen ook feitelijk bij de 
consumentterechtkomen? De voortdu-
rende dreiging van een revaluatie is 
ook een van de zwakke elementen in 
het scenario-Schouten. 

De aantrekkelijk kanten ervan zijn 
niet te verwaarlozen. Ik denk daarbij 
aan de loonkostenbeperking, het in 
stand houden van bestedingen; 
daarvan afgeleid wordt hetf inancie-
ringstekort niet als doel op zichzelf 
beschouwd maar als instrument om 
economisch herstel te bewerkstelligen 
en wordt zelfs tijdelijke monetaire 
financiering aanvaardbaar geacht om 
die groei op gang te brengen. Ook het 
meerjarenkader is duidelijk een 
voordeel ten opzichte van het beleid 
zoals wi j dat nu van jaar tot jaar 
kennen. Al deze elementen spreken 
dus aan. 

Tegelijkertijd moet wi j echter ook 
constateren dat hierdoor wel een zeer 
zware wissel wordt getrokken op 
loonmatiging en loonmatiging alleen. 
Hoezeer bij de huidige rendementspo-
sitie van het bedrijfsleven ook globale 
maatregelen te verdedigen zijn, toch 
zal een gerichtere en zichtbare 
groeistimulans, in eerste aanleg bij 

voorbeeld via de overheidsinvesterin-
gen, noodzakelijk blijven, terwij l 
anderzijds zelfs in zeer gunstige 
omstandigheden dit scenario onvol-
doende zal zijn om de werkloosheid 
tot een aanvaardbaar niveau terug te 
dringen. 

Herverdelen van arbeid blijft dan 
ook geboden. Dit is één van de 
voorwaarden waaronder een brede 
gemeenschappelijke consensus voor 
zo'n meerjarenaanpak tot stand zou 
kunnen komen. Een politieke consen-
sus hierover is natuurlijk volstrekt 
onvoldoende. De consensus zal een 
breder draagvlak moeten hebben. 

Intussen is wel de grote verdienste 
van de discussie die hiermee op gang 
is gebracht, dat een steriel aanpas-
singsbeleid op zich geconfronteerd 
wordt met een mogelijke offensieve 
aanpak. Terecht komt weer eens 
onder de aandacht, hoe belangrijk het 
is om de totale bestedingen en 
daarmee de bezettingsgraad van 
onze eigen produktiecapaciteit op peil 
te houden. Voor ons hoeft dit geen 
consumptievergroting te betekenen. 
Integendeel. Het gaat erom, dat de 
noodzakelijke consumptiebeperking 
gepaard gaat met een gelijktijdige 
invulling van de toenemende investe-
ring. 

In dit opzicht en in het opzicht dat 
de overheidsinvesteringen een 
aanjaagfunctie kunnen vervullen, 
biedt natuurlijk het Centraal Econo-
misch Plan een wat droevig beeld. Als 
ik het goed gelezen heb, gaan er twee 
impulsjes in de investeringssfeer van 
de overheid uit. Dit zijn impulsjes die 
in het meerjarenkader best grote 
bedragen met zich brengen. Het 
betreft hier de Oosterscheldewerken 
en de militaire consumptie. 

Zowel vanuit economisch effect als 
vanuit maatschappelijke behoeften is 
een veel stimulerender beleid denk-
baar. Hierbij behoeven de defensieuit-
gaven bepaald niet zo'n prominente 
rol te spelen als door CDA en D'66 bij 
meerderheidsbesluit is afgedwongen. 

Het meest voor de hand liggende 
voorbeeld in de sector van de overheids-
investeringen is natuurlijk de 
bouwnijverheid. Door het verwerpen 
van de motie-Meijer bij het debat over 
de regeringsverklaring heerst thans 
volstrekte onzekerheid over de 
handhaving van de bouwproduktie in 
1983. Het gaat nota bene over hand-
having van de bouwproduktie. Het 
gaat dus nog niet eens over een extra 
stimulans! 

Daarenboven wordt, zoals vanouds, 
door andere departementen - bij 
voorbeeld door Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne - vooral in de sfeer van 
de bouw bezuinigd. Hierbij komt ook 
nog het voornemen van Minister 
Nypels om de omvang van de totale 
isolatie-activiteiten te beknotten. Net 
is hier echter gebleken dat de werkge-
legenheidseffecten van de isolatie-ac-
tiviteiten buiten kijf staan! 

Er is een groeiende werkloosheid in 
de bouw. Hiermee zijn nieuwe 
tegenvallers in de sfeer van de 
werkloosheidsuitgaven, respectievelij-
ke lagere belastingopbrengsten al 
voorgeprogrammeerd. Dit is ongetwij-
feld aanleiding om volgend jaar nog 
meer op deze investeringen te 
beknotten. 

Ombuigen is een kunst. Het is heel 
gemakkelijk om aan die kunst zelf heel 
veel voorwaarden te verbinden. De 
kunst echt te beoefenen, is natuurlijk 
veel moeilijker. Hoewel wi j dit 
erkennen, staan wij toch wel eens 
verbaasd over hetgeen op dit terrein 
wordt geboden. Ik zal een typerend 
voorbeeld geven. Aan leraren wordt 
voorgesteld, met behoud van hetzelfde 
salaris drie uren meer te werken en 
hierdoor 1500 collega's werkloos te 
maken. Dit is het volstrekte tegendeel 
van hetgeen in de komende jaren het 
beleid zou moeten zijn. 

Het is ook verbazingwekkend te 
weten waar het innoverend, het 
energiebronnen diversificerend en 
energiebesparend Ministerie van 
Economische Zaken zijn bezuinigingen 
weghaalt. Dat is bij de ontwikkeling 
van het kolenbeleid, bij de installatie 
van hoog-rendementsverbruikerstoe-
stellen - dit is het langste woord dat ik 
tot nu toe heb uitgesproken! - en bij 
speur- en ontwikkelingswerk. Dit is 
een opmerkelijke keus van een 
departement dat - in tegenstelling tot 
de fractie van D'66 - de WIR heilig 
heeft verklaard. 

Het wekt geen verbazing meer dat 
het over de magische grens van 31 
december van een bepaald jaar tillen 
van kasuitgaven, ook deze keer weer 
tot het standaardrepertoire behoort. 
Ook de heer Van Dis heeft hierop 
gewezen. Dit is een activiteit waarvan 
het effect zal verdampen als men het 
in een meerjarenkader ziet. In dit 
verband heb ik een vraag aan de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Eén van de verande-
ringen in de Voorjaarsnota is het 
kasritme met betrekking tot de 
jeugdwerkloosheidsbestrijding. 

Moet dit, wat dit jaar betreft, als een 
echte bezuiniging worden gezien? 
Vloeit het voort uit het onvermogen 
om het geld kwijt te raken? Aan het 
tekort aan jeugdige werklozen kan het 
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in ieder geval niet l iggen! In dit 
opzicht - het structureel ombuigen -
valt Minister De Boer niets te verwijten. 
Met één pennestreek verwijdert hij 
een tiental vormingsinternaten uit 
welzijnsland. Financieel gezien, is dit 
in ieder geval een structurele ingreep. 
Dit kan niemand ontkennen. Hierbij 
rijst wel de vraag, welke beleidsvisie 
eraan ten grondslag ligt. 

Mijnheer de Voorzitter! Eén van die 
problemen is de dreigende mogelijk-
heid - dit betreft dan vooral een 
bestuurlijk aspect van het voorstel 
van de Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk - dat de 
Kamer zich niet eens heeft kunnen 
uitspreken over de voornemens van 
de Minister, terwij l deze al volledig 
met de uitvoering ervan bezig is. 
Gewoonlijk wordt immers de CRM-be-
groting pas na het kerstreces in de 
Kamer behandeld. 

Amendering tot behoud van 
internaten die dan al zijn opgegeven, 
lijkt te veel van het goede. Daarom wil 
ik nu al aankondigen, dat mijn fractie 
onmiddell i jk na het komende reces 
een aantal overleggen met de betrok-
ken Minister zal voeren over de 
aangekondigde bezuinigingen. Dit 
gaat gepaard met de verwachting dat 
de Minister zolang ook niets doet dat 
voldongen feiten op dat punt zou 
kunnen creëren. 

Tegelijkertijd wordt het, uit een 
oogpunt van effectieve parlementaire 
controle, van zeer groot belang de 
begroting van departementen met 
omvangrijke meerjarenprogramma's 
voor 1 januari 1983 te gaan behande-
len. Dit is eigenlijk meer een huishou-
delijke opmerking. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor één 
onderdeel van de CRM-begroting 
vraag ik nog speciaal de aandacht. Ik 
kom dan van de kunst van het 
ombuigen op het ombuigen van de 
kunsten. In januari is het onderdeel 
'kunsten' van de begroting van CRM 
behandeld. De toenmalige bewinds-
man en de Kamer vonden elkaar in de 
opstelling dat de kunsten, met name 
de scheppende kunsten, bij de 
bezuinigingsoperatie zouden moeten 
worden ontzien. Dat vond zijn uitdruk-
king in een door mijn fractie ingedien-
de en door de hele Kamer aanvaarde 
amendering ten gunste van de 
kunsten en in aanvaarding van de 
motie-Kosto, waarin werd opgeroepen 
om in ieder geval voor de scheppende 
kunst het volledige bedrag van de 
voor de Kamer gegeven gelden te 
honoreren. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn fractie 
staat onverkort op het standpunt dat 
én amendement én motie tot hun 
recht moeten komen. Voor de argu-
mentatie waarom 'kunst moet', 
verwijs ik naar de Handelingen van de 
desbetreffende UCV. Ik wi l er nu 
alleen aan herinneren dat de kunsten 
een relatieve achterstand hadden. Ik 
merk daarbij verder op, dat een 
arbeidsplaats bij de kunsten goedkoop 
is: met weinig geld naar verhouding 
een groot arbeidsplaatseneffect. 

De heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l even een stapje 
terug doen, hoewel de kunsten, mij 
ook dierbaar zijn. De geachte afgevaar-
digde zegt zojuist, dat begrotingen 
toch eigenlijk voor het eind van het 
kalenderjaar behandeld zouden 
moeten zijn. Vindt hij het redelijk dat, 
wanneer bij voorbeeld op 26 mei 
verkiezingen worden gehouden, een 
formatie zolang duurt dat het volstrekt 
onmogelijk wordt begrotingen voor 
het eind van het jaar te behandelen? 
Kan hij bij zijn terloopse kritiek 
wellicht met dergelijke feitelijkheden 
rekening houden? 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l de heer Joekes 
een andere vraag voorleggen. Stel dat 
in 1982 de begroting voor 1983 nog 
niet aan de Kamer wordt aangeboden 
omdat de formatie nog in volle gang 
is.... 

De heer Joekes (VVD): Ik had het over 
1981. 

De heer Wöltgens (PvdA): Als in een 
dergelijke begroting maatregelen 
worden aangekondigd die per 1 
januari bij voorbeeld het definitieve 
einde van een bepaalde subsidie 
inhouden, moet er voor de Kamer, 
wanneer zij het daarmee niet eens is, 
op zijn minst een weg zijn om te 
voorkomen dat onherroepelijke 
dingen geschieden die de Kamer niet 
w i l . 

De heer Joekes (VVD): Dat hangt 
volstrekt af van de bevoegdheden die 
de regering op dat gebied heeft. Mij is 
niet bekend of op dat punt de regering 
bevoegdheden heeft buiten de Kamer 
om. Daarvoor zit ik niet genoeg in de 
materie die de geachte afgevaardigde 
nu aansnijdt. Ik werd alleen tot deze 
opmerking geroepen door de sugge-
stie van de geachte afgevaardigde. 
Zijn partij is zeer recent bij een 
situatie betrokken geweest waarbij in 
mei verkiezingen werden gehouden, 
met als gevolg dat in december van 
dat jaar de begrotingen nog niet eens 
konden zijn afgehandeld. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wat wi l de 
heer Joekes daarmee zeggen. 

De heer Joekes (VVD): Daarmee wi l 
hij exact zeggen wat hij gezegd heeft. 
Ik heb gezegd, wat ik heb gezegd. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik vraag mij 
af of dat iets af doet aan de opmerkin-
gen die ik heb gemaakt. Kennelijk 
hebben de heer Joekes en ik een 
gemeenschappelijk probleem. De 
heer Joekes wil er alleen uitdrukkelijk 
op wijzen dat zo'n probleem ook eens 
door ons is veroorzaakt. Het zij zo. 
Dan betekent het nog altijd dat men 
een oplossing voor dat probleem 
moet zoeken en liefst gezamenlijk. 

De heer Joekes (VVD): Trek daaruit 
dan een les! 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Beheersing van de 
overheidsuitgaven op ad hoe-basis 
kan vaak ombuigingen die noodzakelijk 
zijn op langere termijn frustreren. Zo 
mag verwacht worden dat echte 
decentralisatie van bij voorbeeld het 
welzijnsbeleid naar lagere overheden 
doelmatiger is dan het huidige 
dubbel-op-beleid. Toch wordt in elk 
geval bij CRM juist op de decentralisa-
tie-artikelen beknibbeld. Dat werpt 
een meer algemene vraag op. 

Kan door de Minister van Financiën, 
bij voorbeeld in een brief aan de 
Kamer, worden aangegeven wat de 
effecten zijn van specifiek beleid van 
de verschillende departementen voor 
de financiële positie van de lagere 
overheden? Blijft de door de heer Van 
Thijn bevochten garantie dat de 
gemeenten in 1982 niet tussentijds 
hun begrotingen behoeven te wijzigen, 
intact? 

De uitkomst van de Voorjaarsnota is 
door CDA en D'66 aangegrepen om 
alsnog het gelijk van een vroegere 
kabinetsmeerderheid binnen te halen. 
'Bezuinigingsflinkheid' van deze 
meerderheid wordt overigens door de 
omvang van de door hen zo opgepepte 
tegenvallers danig gerelativeerd. Veel 
belangrijker is echter de vraag, welk 
perspectief deze Voorjaarsnota biedt 
voor de Nederlandse samenleving. In 
elk geval biedt het niet het 'Perspectief 
86' van D'66. Daarin past een tijdelijke 
verhoging van het financieringstekort, 
terwijl ons nu wordt verweten dat wi j 
daaraan te weinig zouden hebben 
gedaan. Daarin past voorts monetaire 
financiering, een jaarlijkse 4%stijging 
van de overheidsinvesteringen en 
herverdeling van arbeid. Stuk voor 
stuk zijn dit sympathieke elementen in 
een aanzet tot een crisisbeleid, maar 
deze staan wel haaks op de opvattin-
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Wöltgens 

gen van de huidige Minister van 
Financiën, die daarbij overigens aitijd 
op de trouwe steun mocht rekenen 
van de heer Terlouw. De vraag kan nu 
worden gesteld wat nu het ware 
gezicht van D'66 is, of om de heer 
Brinkhorst te parafraseren: met het 
D'66 van de heer Engwirda zouden wi j 
natuurlijk best zaken kunnen doen! 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de heer Wöltgens 
voor zijn vriendelijke opmerking. Ik 
vind dat hij wel wat eenzijdig de 
nadruk legt op de ministers uit D'66 in 
het kabinet. Onze voorstellen, zoals 
mijn fractiegenote mevrouw Dekker 
deze ten aanzien van het werkgelegen-
heidsplan naar voren heeft gebracht, 
laten zien dat wij ook ten opzichte van 
het plan van een minster uit de PvdA 
verder hadden willen gaan en dat wij 
kennelijk op hetzelfde spoor zitten als 
de PvdA van de heer Wöltgens. 

De heer Wöltgens (PvdA): Wi j hebben 
de kans om in dit debat te testen in 
hoeverre wi j een aantal gemeenschap-
pelijke elementen zien als perspectief. 
Er is bij voorbeeld een mede door de 
heer Engwirda ondertekende motie-
Herfkens over de monetaire financie-
ring. Ik ben benieuwd of de heer Van 
der Stee thans zijn volstrekt afwijzing 
zal transformeren in een innige 
omhelzing. Voorts kan genoemd 
worden de in het Schouten-scenario 
van D'66 passende tijdelijke verhoging 
van het financieringstekort. Ik heb al 
begrepen dat de heer Van der Stee 
daar zeker de grootste mogelijke 
bedenkingen tegen heeft. Ik betwijfel 
of hij daarbij wordt tegengewerkt 
door de huidige Minister van Econo-
mische Zaken. 

De heer Engwirda (D'66): Dit wekt 
allerlei misverstanden. In de eerste 
plaats heb ik begrepen dat de heer 
Wöltgens, getuige zijn notitie, ook niet 
onsympathiek staat tegenover het 
Schouten-scenario. In de tweede 
plaats past monetaire financiering ook 
in het nemen van risico's met het 
tekort in zo'n meerjarenaanpak. Dit 
gaat niet in het beleid op korte termijn 
dat bij een Voorjaarsnota wordt 
gevoerd. 

De heer Wöltgens (PvdA): De motie 
over de monetaire financiering 
hebben wi j gezamenlijk ingediend 
toen wi j nog nauwelijks hadden 
vernomen dat professor Schouten 
met een scenario bezig zou zijn. 

Voorts is bij voorbeeld toegezegd 
dat in de Rijksbegroting voor 1983 de 
overheidsinvesteringen met 4% zullen 

stijgen. Het is interessant om daar ook 
een reactie op te krijgen, het is één 
van de tien punten. Al deze vragen die 
ik nu aan de heer Engwirda stelde, 
richten zich natuurlijk niet alleen tot 
D'66, want ook het CDA en eigenlijk 
alle partijen zouden zich hier de vraag 
moeten stellen op welke wijze een 
economisch herstelbeleid veel meer 
kan zijn dan alleen maar een voortdu-
rende aanpassing aan tegenvallers. 
Hoezeer de ervaring ook tot voorzich-
tigheid stemt met betrekking tot de 
haalbaarheid van een economisch 
groeibeleid, het domweg bij de 
pakken neerzitten is de slechtste 
dienst die onze economie kan worden 
bewezen. 

D 
De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De bestrijding van de 
werkloosheid was voor de Partij van 
de Arbeid de belangrijkste drijfveer 
om deel uit te maken van het tweede 
kabinet-Van Agt. Zij was zo belangrijk 
dat vele andere wensen, maar ook 
beloftes aan de kiezers, door ons 
werden ingeleverd of voorlopig in de 
ijskast gezet. De bewindslieden van 
de Partij van de Arbeid, in het bijzonder 
de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, hebben bewezen 
dat zij bereid waren tot het uiterste te 
gaan om iets aan de werkgelegen-
heidssituatie te verbeteren. 

De strijd tegen uiteindelijk een 
meerderheid van bezuinigers zonder 
enig perspectief voor de toekomst, 
werd door deze PvdA-ministers 
goeddeels verloren. Wat overblijft, is 
het werkgelegenheidsplan eerste 
versie, een plan waarop veel kritiek is 
gekomen van vakorganisaties, 
werkgevers, jongerenorganisaties, 
Emancipatieraad, oppositiepartijen en 
ook van de fracties die het tweede 
kabinet-Van Agt steunden. 

Naast de kritiek was er ook van vele 
kanten lof voor het werkgelegenheids-
plan. Deze lof was voor het doorbreken 
van de lusteloosheid bij het voeren 
van een werkgelegenheidsbeleid en 
voor de erkenning dat meer winst en 
alleen maar lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven niet automatisch leidt 
tot meer werkgelegenheid, maar dat 
er veel andere maatregelen nodig zijn 
om de werkloosheid terug te dringen. 
Dat zijn maatregelen ten behoeve van 
de herverdeling van arbeid, ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
ter bescherming van de zwakke 
groepen op de arbeidsmarkt, enzo-
voorts. 

Uit de op het werkgelegenheidsplan 
geleverde commentaren van zowel 

maatschappelijke organisaties als de 
pers blijkt één zaak overduidelijk: men 
vindt de inbreng van Economische 
Zaken volstrekt onvoldoende. Mijn 
fractiegenoot Van der Hek zal daaraan 
zo dadelijk uitgebreid aandacht 
besteden. Mijn bijdrage zal zich, 
gezien de korte spreektijd die mijn 
fractie is toebedeeld, toespitsen op 
een viertal onderwerpen: herverdeling 
van arbeid, de jeugdwerkloosheid, 
werken met behoud van uitkering en 
de emancipatie-aspecten van het 
werkgelegenheidsbeleid. 

Allereerst kom ik over de herverde-
ling van arbeid te spreken. In het 
werkgelegenheidsplan wordt volmon-
dig erkend dat met een beleid dat 
uitsluitend is gericht op herstel van de 
marktsector, de werkloosheid op korte 
en middellange termijn niet kan 
worden teruggebracht tot een aan-
vaardbaar niveau. 

Mijn fractie onderschrijft die 
mening volledig. In het plan wordt 
daarom, naast een aantal andere 
maatregelen, ook gekozen voor een 
beleid dat op herverdeling van arbeid 
is gericht. Het onderschrijven van die 
keuze betekent nog niet dat mijn 
fractie gelukkig is met de wijze 
waarop en de mate waarin de herver-
deling van arbeid een plaats in het 
werkgelegenheidsplan krijgt toegewe-
zen. 

De randvoorwaarden die in het 
werkgelegenheidsplan worden 
genoemd, worden door mijn fractie 
onderschreven; er mag geen verho-
ging van de arbeidskosten c.q. 
verzwaring van de collectieve lasten 
plaatsvinden, met als logische 
conclusie dat herverdeling van arbeid 
gepaard moet gaan met inlevering 
van inkomen. Arbeidstijdverkorting 
mag niet leiden tot verlies van 
arbeidsuren; er moet dus een herbe-
zetting van de vrijgekomen arbeidstijd 
zijn. 

De eis tot handhaving en zo mogelijk 
verlenging van de bedrijfstijd, alsmede 
de voorwaarde dat bij herverdelings-
plannen rekening moet worden 
gehouden met voldoende passend 
aanbod op de arbeidsmarkt, hebben 
eveneens onze volledige instemming. 
Bij het subsidiebeleid van de overheid 
zullen deze randvoorwaarden in 
aanmerking worden genomen bij de 
beoordeling van de ingediende 
plannen. Dit waren de in het Werkge-
legenheidsplan genoemde voorne-
mens tot herverdeling van arbeid die 
wij positief beoordelen. 

In tegenstelling tot de harde 
randvoorwaarden zijn de op de 
herverdeling van arbeid betrekking 
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Moor 

hebbende subsidiebedragen van 
weinig of geen betekenis. Voor de 
éénmalige stimuleringspremie van 
f 4.000.- per gesplitste arbeidsplaats is 
een bedrag uitgetrokken van 70 min. 
gulden. Van deze 70 min. gulden is 
nog eens 13 min. gereserveerd voor 
een tegemoetkoming in de kosten van 
het maken van herverdelingsplannen, 
met een maximum van 50.000 gulden 
per plan. Afgezien van de totaal 
beschikbaar gestelde hoeveelheid 
financiële middelen, is het duidelijk 
dat geen werkgever bereid zal zijn een 
dergelijk luttel bedrag te accepteren 
en daarmee aan de eis van bij voor-
beeld herbezetting van de vrijgekomen 
arbeid te voldoen. Is dat wel het 
geval, dan had hij dat zonder f 4.000,-
gemeenschapsgeld ook wel gedaan. 

Mijn fractie is uiterst teleurgesteld 
over de invull ing van het voorgenomen 
beleid inzake de herverdeling van 
arbeid. Onze bezwaren spitsen zich op 
een drietal punten toe. Er zijn geen 
concrete plannen voor arbeidstijdver-
korting, zelfs niet in de overheidssec-
tor; de realisering van arbeidstijdver-
korting wordt in haar geheel overgela-
ten aan wergevers- en werknemersor-
ganisaties; bovendien worden er 
- zoals ik zojuist al zei - veel te weinig 
of geen financiële middelen beschik-
baar gesteld door de overheid. Deze 
kritiek zou kunnen worden opgevat 
als een teken dat de fractie van de 
Partij van de Arbeid niet zo zwaar ti lt 
aan de in het werkgelegenheidsplan 
genoemde bezwaren tegen snelle 
invoering van arbeidstijdverkorting. 
Niets is echter minderwaar. Natuurlijk 
vinden wij ook dat het loonoffer dat 
getracht moet worden om bij voor-
beeld in 1986 een 35-urige werkweek 
te kunnen realiseren, zwaar zal zijn, 
voor sommige groepen werknemers 
te zwaar. 

Natuurlijk onderkennen wi j de 
problemen met betrekking tot voldoen-
de passend aanbod op de arbeidsmarkt 
bij een te snelle doorvoering van 
arbeidstijdverkorting. 

Mijn fractie vindt ook dat er een 
eind moet komen aan het groeiende 
leger werklozen, jaarlijks aangevuld 
met vele tienduizenden schoolverla-
ters. Als dit zo doorgaat, zijn de 
gevolgen voor ons democratisch 
bestel niet te overzien. Bovendien is 
het een illusie te veronderstellen dat, 
bij ongewijzigd beleid en dus nog veel 
meer mensen zonder werk, zij die wel 
werk hebben geen extra loonoffer 
behoeven te brengen. De stijgende 
premiedruk zal daarvoor wel zorgen. 

Dit alles overwegende, is mijn 
fractie tot de conclusie gekomen dat 
de overheid veel meer dan in het 
werkgelegenheidsplan wordt aange-
kondigd bij werkgevers en werknemers 
moet aandringen op haast, als het 
gaat om herverdeling van arbeid. Zij 
mag daarbij,zoals ikal eerder vermeld-
de, harde voorwaarden stellen. Dit 
kan zij echter alleen doen als er 
gelijktijdig forse geldbedragen ter 
beschikking worden gesteld. Naar 
onze mening dienen er bedragen 
beschikbaar te komen voor de 
aanpassing van de arbeidsorganisatie, 
voor om- en bijscholing en voor de 
financiering van overgangsregelingen 
voor hen die hun arbeid aan de 
onderkant van ons loongebouw moeten 
verrichten. Gebeurt dit niet, dan 
zal blijken dat arbeidstijdverkorting, 
afgedwongen bij c.a.o.-onderhandelin-
gen, in veel gevallen zal leiden tot 
verlies van arbeidsuren. 

Inkomensgevolgen kunnen worden 
gematigd door een hogere produktivi-
teit, door minder ziekteverzuim, door 
minder blijvende arbeidsongeschikt-
heid, maar ook en zeker niet in de 
laatste plaats door premieverlaging, 
indien blijkt dat veel mensen, die nu 
een beroep moeten doen op één van 
de werkloosheidsvoorzieningen, aan 
de slag kunnen. 

De fractie van de Partij van de 
Arbeid is van mening dat een gemeen-
schap zoals de onze, die in staat is 
500.000 en wie weet hoeveel meer 
werklozen te financieren, ook in staat 
moet zijn in plaats daarvan herverde-
ling van arbeid te financieren op de 
wijze zoals ik hiervoor heb aangege-
ven. Om betaalde arbeid eerlijk te 
verdelen en zodoende aan de doelstel-
ling van volwaardige arbeid voor 
iedereen weer werkelijk inhoud te 
geven, is een samenhangend pakket 
van maatregelen nodig. Naar de 
mening van mijn fractie dient dit 
pakket te worden vastgelegd in een 
kaderwet herverdeling arbeid. 

De doelstelling van deze wet zou 
vooral moeten zijn het bereiken van 
een forse herverdeling van arbeid in 
de komende regeringsperiode. 
Subsidieregelingen en randvoorwaar-
den zouden in de wet moeten worden 
opgenomen, evenals maatregelen 
voor het creëren van gelijkwaardige 
rechtsposities, bij voorbeeld voor 
deeltijdwerkers. Het werkgelegenheids-
overleg tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties zou daarin 
gestalte moeten krijgen, evenals de 
bevoegdheden van de ondernemings-
raad ten aanzien van de naleving van 
de wet. 

Het moet duidelijk zijn dat mijn 
fractie met een dergelijke opvatting 
niet bedoelt te zeggen dat de overheid 
de herverdeling van arbeid maar eens 
even van bovenaf moet gaan regelen. 
Integendeel! Zij wi l het kader scheppen 
waarbinnen herverdeling van arbeid 
de kans krijgt die zij verdient, namelijk 
een kader, taakstellend en voorwaar-
den scheppend, dat decentraal wordt 
ingevuld door werknemers- en 
werkgeversorganisaties en waarbin-
nen rekening wordt gehouden met de 
financiële mogelijkheden en de 
situatie op de arbeidsmarkt. Ik heb 
daartoe een motie ingediend. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Moor en 
Van der Hek wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van mening: 
dat voor het terugdringen van de 

werkloosheid tot een aanvaardbaar 
niveau het gewenste economisch 
herstel niet voldoende is, maar dat 
daarvoor tevens een grootscheepse 
herverdeling van arbeid noodzakelijk 
zal zijn; 

dat het op grote schaal toepassen 
van herverdeling van arbeid het recht 
op betaalde arbeid voor iedereen 
belangrijk dichterbij kan brengen; 

dat de overheid taakstellend en 
voorwaardenscheppend, het noodza-
kelijke proces van herverdeling van 
arbeid dient te beïnvloeden en te 
bevorderen; 

dat, naast de inkomensoffers van 
werknemers, van de overheid ver-
wacht mag worden dat zij financiële 
middelen beschikbaar stelt voor de 
aanpassing van de arbeidsorganisatie, 
voor om- en bijscholing van werkne-
mers, alsmede ten behoeve van 
overgangsmaatregelen voor mensen 
uit de laagste inkomensgroepen; 

verzoekt de Regering: 
op zo kort mogelijke termijn 

overheidsmaatregelen te realiseren 
die nodig zijn voor de herverdeling 
van arbeid op grote schaal; 

deze maatregelen onder te brengen 
in wetgeving, welke dient uit te 
monden in een Kaderwet Herverdeling 
van Arbeid; 

als doelstelling in de wet neer te 
leggen, een forse herverdeling van 
arbeid in de komende regeringsperio-
de; 

bij de voorbereiding en uitvoering 
van deze wet werkgevers- en werkne-
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Voorzitter 

mersorganisaties zeer nauw te 
betrekken en een grote mate van 
zeggenschap te geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 7(17 341). 

De heer Moor (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het jeugdwerkplan spitst 
zich toe op de langdurig werkloze 
jongeren. Wij vinden het een goede 
zaak dat deze groep jongeren extra 
aandacht krijgt. Toch heb ik enkele 
kritische kanttekeningen bij de inhoud 
van het jeugdwerkplan, in navolging 
van bij voorbeeld de jongerenorgani-
saties. Het overgrote deel van de 
aangekondigde maatregelen heeft 
betrekking op voorzieningen die ten 
doel hebben jongeren tijdelijk werker-
varing te laten opdoen in combinatie 
met scholingsactiviteiten. Verbetering 
van de voorbereiding op deelname 
aan het arbeidsproces is de belangrijk-
ste zorg die wordt uitgesproken. 

Dat alles suggereert naar mijn 
mening veel te veel dat de jeugdwerk-
loosheid een scholingsprobleem is en 
als zodanig dient te worden bestreden. 

De jeugdwerkloosheid is naar onze 
mening in de eerste en allerbelangrijk-
ste plaats te wijten aan het feit dat er 
nauwelijks arbeidsplaatsen worden 
aangeboden. Deze opvatting wordt 
ondersteund door het feit dat 60% 
van de jonge werklozen reeds werker-
varing heeft opgedaan en werkloos is 
geworden omdat hun baan verloren 
ging-

Onze opvatting is, dat een verbete-
ring van de positie van het bedrijfsle-
ven en een zeer forse aanpak van de 
herverdeling van arbeid, zoals ik 
zojuist heb bepleit, de beste en 
doeltreffendste methode is om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het 
beleid van de overheid zou zich, waar 
het gaat om herverdeling van arbeid, 
in de eerste plaats moeten toespitsen 
op de bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid, zo is onze opvatting. In dit 
licht gezien, zijn wi j niet ontevreden 
over bij voorbeeld de aangekondigde 
uitbreiding van het kort middelbaar 
beroepsonderwijs en de verhoging 
van gelden voor het leerlingwezen. 
Nog beter zou het zijn als tussen 
beide zaken een relatie werd aange-
bracht. 

Mijnheer de Voorzitter! De overheid 
en de door de overheid gesubsidieerde 
instellingen zouden naar mijn mening 
fors kunnen bijdragen aan de bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid door 

bij voorbeeld bij elke twee vacatures, 
ontstaan door het vertrek van volwas-
sen werknemers, drie jongeren in 
dienst te nemen. Wellicht in samen-
hang met de bestaande en de in het 
jeugdwerkplan aangekondigde 
uitbreiding van de loonkostensubsi-
dies, zou hetzelfde gerealiseerd 
kunnen worden in de particuliere 
sector. 

Onze opvatting ten aanzien van de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
is, dat zoveel mogelijk moet worden 
gestreefd naar oplossingen van 
niet-tijdelijke aard. Het jeugdwerkplan 
voldoet daar voor een belangrijk deel 
niet aan. Wij zouden graag zien dat in 
de tweede versie van het werkgelegen-
heidsplan meer structurele oplossin-
gen werden aangedragen. 

Wat het jeugdwerkplan betreft, zou 
ik ten slotte nog eens een pleidooi 
wil len houden voor de uitbreiding van 
de Experimentele Arbeidsprojecten 
voor Jeugdige Werklozen. In tegenstel-
ling tot vele andere maatregelen die 
genomen zijn om de jeugdwerkloos-
heid te bestrijden, gaat het hier om 
arbeidsplaatsen van minder tijdelijke 
aard, iets - ik zei dat al eerder - wat 
ons bijzonder aanspreekt. 

Mijnheer de Voorzitter! Een ding is 
in ieder geval zeker: de toenemende 
werkloosheid, maar zeker ook de 
conflicten in het kabinet, hebben in 
het land de discussie over de werkge-
legenheid behoorlijk los doen komen. 
Veel werkgelegenheidsplannen van 
lagere overheden en tal van andere 
instellingen bereikten ons. 

In de meeste gevallen hebben zij 
één ding gemeen namelijk definancie-
r ing: werken met behoud van uitkering 
of uitkeringsgelden gebruiken voor 
het creëren van werk. Op zich is dat 
volstrekt begrijpelijk. Natuurlijk is het 
voor vele mensen bijkans niet te 
begrijpen dat onze maatschappij wel 
gigantische bedragen aan uitkeringen 
kan betalen, maar niet in staat is, dat 
geld te gebruiken voor het in stand 
houden van of het scheppen van 
werk. 

In het werkgelegenheidsplan wordt 
aangekondigd dat het kabinet zich zal 
beraden over de vraag of en zo ja, hoe 
uitkeringsgelden benut zouden 
kunnen worden ter bevordering van 
de werkgelegenheid. Vooralsnog is 
mijn fractie een voorstander van de 
gedachtengang om uitkeringsgelden 
voor een deel aan te wenden ten 
behoeve van de werkgelegenheid. 
Immers, ook wanneer een grote 
inspanning wordt geleverd om de 
werkloosheid terug te dringen, is het 
toch te verwachten dat een groot 

aantal mensen niet kan toetreden tot 
de arbeidsmarkt. 

Mijn fractie stelt daar uiteraard wel 
een paar voorwaarden aan. Voorop 
dient de vri jwil l igheid te staan als het 
gaat om werken met behoud van 
uitkering. Een andere voorwaarde is, 
dat door het verrichten van werk met 
behoud van uitkering geen uitstoot van 
normale arbeidsplaatsen mag plaats-
vinden, noch bij de gemeenten, noch 
bij andere overheids- en semi-overheids-
instellingen. Dat zou ook moeten 
gelden voor werkzaamheden die deze 
organen gewoonlijk uitbesteden aan 
particuliere ondernemingen, b.v. 
schoonmaakwerkzaamheden en 
groenvoorzieningen. 

Mijn fractie is dan ook, net als vele 
anderen in dit land, benieuwd naar 
het standpunt van de Regering 
hierover. Mijn vraag is, of de Kamer 
het standpunt van de Regering op het 
in het werkgelegenheidsplan aange-
kondigde tijdstip kan verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Als afsluiting 
van mijn bijdrage in eerste termijn, zal 
ik aandacht besteden aan de in het 
werkgelegenheidsplan neergelegde 
emancipatiedoelstellingen. Het 
kabinet zegt dat het, om de arbeids-
marktsituatie van vrouwen te verbete-
ren, op verschillende terreinen 
maatregelen ontwikkelt. Doorbreking 
van het rolpatroon in de beroepsar-
beid zal worden gestimuleerd door te 
bevorderen dat vrouwen doordringen 
in de traditionele mannenberoepen en 
•sectoren. 

Een uitstekende doelstell ing, 
waarop niets valt aan te merken. Het 
werkgelegenheidsplan geeft daar 
echter onvoldoende inhoud aan. Het 
kiest voor het opvoeren van deeltijd-
banen. Op ditterrein is de arbeidsmarkt 
van vrouwen veel sterker dan die van 
mannen, maar dat voordeel mag 
twijfelachtig genoemd worden. 

Vrouwen zitten op de arbeidsmarkt 
meestal in posities waarin ze de 
pieken in de arbeidsorganisaties 
mogen opvangen en het vuile, 
onaantrekkelijke en slecht betaalde 
werk mogen doen. Meer deeltijdbanen 
creëren zonder gelijktijdig de rechts-
positie van deeltijdwerkers gelijk te 
schakelen met die van anderen, zal 
daar niets aan veranderen. 

Die keus wordt nog niet gemaakt, 
ook al is daarover veel gesproken. 
Evenmin wordt aangekondigd, dat het 
minimumloon wordt losgekoppeld 
van de minimum-arbeidsduur. Zolang 
die koppeling gehandhaafd wordt, 
zullen werkgevers om arbeid van nog 
kortere duur vragen. Vooral vrouwen 
worden op deze wijze naar onderbe-
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taalde arbeid gezogen. In het jeugd-
werkplan wordt geen maatregel 
aangekondigd om extra aandacht te 
besteden aan de grote werkloosheid 
onder meisjes. Bij voorbeeld de grote 
ondervertegenwoordiging van 
meisjes in het leerlingwezen wordt 
niet aangepakt. Het gevolg is, dat de 
doorstroming naar mannenberoepen 
een vrome wens blijft. 

Gelijkwaardige behandeling van 
mannen en vrouwen vereist de keus 
dat die vormen van arbeidstijdverkor-
t ing worden gestimuleerd, waardoor 
een verdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid mogelijk wordt. Er 
dient wel bemiddeld te worden ten 
aanzien van gehuwde vrouwen die 
werkloos zijn geworden, maar niet 
meer uitkeringsgerechtigd zijn. Het 
moet mogelijk zijn, dat zij wel aan om-
en bijscholingsprogramma's gaan 
deelnemen. Ook moeten zij in aanmer-
king kunnen komen voor een arbeids-
plaats via bij voorbeeld de werkgele-
genheidsverruimende maatregelen. 
Om die gelijke kans inhoud te geven, 
moeten ook de kinderopvangmogelijk-
heden worden uitgebreid. 

Zo is nog een aantal zaken op te 
noemen waaraan meer aandacht 
moet worden besteed om de doelstel-
ling in het werkgelegenheidsplan 
inhoud te geven. Mijn fractie verwacht 
dat in ieder geval terug te vinden in 
de tweede versie van het werkgelegen-
heidsplan. Mijn fractie wil graag 
vernemen wanneer wij deze tweede 
versie kunnen verwachten. Het vorige 
kabinet was voornemens, die gelijktij-
dig met de begroting 1983 in te 
dienen. Blijft dit voornemen zo? 

D 
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen met de 
Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de heer Van Zeil, te feliciteren 
met de wijze waarop hij, door de 
politieke omstandigheden heen, erin 
slaagt telkens weer promotie te 
maken. Thans behandelt hij ook al het 
werkgelegenheidsplan. Ik vind het een 
vondst: in het vorige kabinet was een 
minister die zelfs zijn titel mocht 
uitbreiden, thans neemt de Staatsse-
cretaris van Economische Zaken dat 
voor een deel over. Het is toch 
enigszins kenmerkend voor een 
bepaalde ontwikkeling, zou ik haast 
wil len zeggen. 

Voordat ik over het werkgelegen-
heidsplan iets zal zeggen, heb ik nog 
een heel bijzondere vraag te stellen 
aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer De Graaf. 

Hoe zit het nu precies met het inko-
mensbeeld voor 1982 na de besluiten 
die deze Kamer vandaag heeft 
genomen? Kan de Minister de Kamer 
voordat zij weer aan bod komt, 
daarover schriftelijk de nodige 
informatie verstrekken? 

Ik wi l nu spreken over het werkgele-
genheidsplan. Wij moeten vaststellen 
dat het werkgelegenheidsplan, zoals 
dat nu voorligt, en hetgeen nog een 
produkt is van het vorige kabinet, 
onzes inziens toch niet overeenstemt 
met hetgeen in het regeerakkoord 
tussen PvdA, CDA en D'66 is overeen-
gekomen. Ik het akkoord staat dat het 
zou gaan om een meerjarenplan. Dat 
klopt, dit heet de eerste versie. 

Mijn collega Moor heeft al gevraagd 
hoe het met de tweede versie zit. Het 
zou bindend zijn voor de overheid. 
Dat is ook juist, want wat wi j hier met 
elkaar doen is altijd bindend voor de 
overheid. Verder zou het indicatief 
voor het bedrijfsleven, werkgevers en 
werknemers, zijn. Daaraan schort het 
naar ons oordeel. Strikt genomen is 
het nu aangeboden plan een willekeu-
rig samenraapsel van interdeparte-
mentale maatregelen en instrumenten. 
Willekeurig, wel interdepartementaal, 
maar toch een allegaartje! Met name 
het beleid gericht op de marktsector 
ontbreekt nagenoeg in deze nota. Er 
wordt in kwalitatieve zin een samen-
vatting gegeven van het beleid van de 
Minister van Economische Zaken, 
maar niet meer dan dat. 

Waar dit interim-kabinet geen 
waarlijk politiek leven beschoren is, 
zullen wij ons streven erop richten 
een nieuw kabinet te voorzien van een 
werkgelegenheidsplan, zoals wij dat 
zien. Toch speelt dit kabinet daarin 
een wezenlijke rol. 

Dit kabinet moet een ontwerp-begro-
ting voor 1983 maken. Daarin moet de 
financiële ruimte worden gereserveerd 
voor gericht werkgelegenheidsbeleid. 
Op zijn minst is daar naar ons oordeel 
een bedrag voor nodig gelijk aan dat 
wat in 1982 gold en wellicht zelfs 
meer. Wat ons is opgevallen, is dat 
voor een groot aantal maatregelen die 
zijn opgenomen in de staat, en nu 
werkgelegenheidsplan hetende, nog 
geen helderheid wordt verschaft over 
de continuering van die maatregelen 
in 1983 en de jaren die daarop volgen, 
terwijl wij wel weten, dat zeker bij een 
aantal onderdelen - dat blijkt trouwens 
ook uit de stukken - in 1983 en latere 
jaren een beduidend groter bedrag 
nodig is om de continuïteit zelfs maar 
veilig te stellen. Dat geldt met name 
voor de bouw. Overigens zal over die 
bouwmaatregelen het woord nog 

nader gesproken worden door mijn 
collega Duinker wanneer de stukken 
van de heer Nypels aan de orde zijn. 

Naar ons oordeel is het economisch 
structuurbeleid de harde kern van het 
werkgelegenheidsbeleid. Daar 
behoort in de eerste plaats de aandacht 
op gericht te worden. Ik heb al gezegd 
dat het in het huidige plan niet zo is. 
Waarom is dat naar ons oordeel zo? 
Als men een werkgelegenheidsplan 
maakt dat meer jaren moet gelden, 
dan moet het zich ook richten op de 
problemen die zich in de komende 
periode gaan voordoen. Dan vallen 
een aantal dingen nadrukkelijk op. 

Wij weten, ook al wordt er steeds 
meer aardgas in de bodem die 
Nederland onder zijn beheer heeft 
gevonden en hoewel de aardgasvoor-
raad gelukkig altijd weer in positieve 
zin wordt bijgesteld, dat wij in de 
komende decennia toch te maken 
krijgen met een terugloop van de 
aardgasbaten; zeker een terugloop 
van de aardgasbaten voor de staat die 
voortkomen uit de exportcontracten, 
omdat die nu eenmaal qua volume 
zijn vastgelegd voor een bepaalde 
periode en dus aflopend zijn. Dat 
betekent dat wij ons hebben voor te 
bereiden op een betalingsbalanspro-
bleem van niet geringe betekenis. 

Dat betekent dat wij een aanzienlijk 
export-potentieel aan aardgas moeten 
vervangen door iets anders. Dat 
betekent dat wi j dus een industrie en 
een dienstverlening moeten opbou-
wen die de huidige aardgasopbreng-
sten kunnen overnemen en dat alle 
inspanningen erop gericht moeten 
zijn dat die dienstverlening en die 
industrie ook tot stand komen, 
waarbij wij met een aantal structurele 
handicaps zitten. 

Ik noem er daarvan twee. In de 
eerste plaats is onze industrie energie-
intensief. Voor zover deze industrie in 
handen is van multinationale onderne-
mingen - dat is nagenoeg in het 
geheel het geval - is de toelevering 
van de energie aan deze bedrijven 
vooral hun verantwoordelijkheid. 

Dat roept een merkwaardige 
situatie op: zijn zij bereid en in staat 
de energie te blijven toeleveren - ook 
met het wegvallen van het aardgas in 
de komende decennia - ten einde het 
industrieel potentieel wat zij hier in 
eigendom hebben, te behouden. Ik 
denk dat daar een vraagteken bij 
gezet moet worden; dat zal geen 
vanzelfsprekende zaak zijn. Ik denk dat 
wij ook het risico niet kunnen nemen 
dat op zijn beloop te laten. 

In de tweede plaats hebben wi j een 
zeer zwakke kapitaalgoederemndus-
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trie. Er zijn natuurlijk goede uitzonde-
ringen, maar ik denk dat over het 
algemeen genomen onze kapitaalgoe-
derenindustrie en ook onze professio-
nele goederenindustrie zwak zijn. Wij 
draaien op het aardgas, wij draaien, 
als de conjunctuur goed is, op de 
chemie en de raffinage en wi j draaien 
op de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie. Dan komt er een hele t i jd niks. 
Wij draaien uiteraard ook op de 
dienstverlening, zoals de handel, het 
verzekeringswezen en het bankwezen. 
Dat is een heel belangrijk punt, maar 
als wij industrieel aan betekenis 
inboeten en als wi j met name in 
nieuwe sectoren - dit slaat toch 
vooral op de kapitaalgoederenindus-
trie en de professionele goederenin-
dustrie - niet uit de voeten kunnen, 
dreigt onze dienstverlening in handel, 
in verzekeringswezen en in bankwezen 
aan betekenis te verliezen. Naar mijn 
oordeel zijn deze zaken nadrukkelijk 
aan elkaar gekoppeld. Er is dus alle 
reden om daarop het accent te leggen 
in een meerjarenbeleid. 

Naar ons oordeel is dus de ontwik-
keling van een sectorstructuurbeleid 
urgent. De heer Wöltgens heeft al 
opmerkingen gemaakt over het 
financieringstekort en lastenverlich-
tende maatregelen. Ik ga daar niet 
verder op in. Er is aanvullend een 
gericht economisch sectorstructuurbe-
leid noodzakelijk. Wij hebben de 
opdracht, vast te stellen welke 
sectoren en ondernemingen in 
aanmerking komen voor het daarop 
toepassen van gericht beleid, omdat 
wij aan die toekomstige ontwikkeling 
moeten denken en risico's moeten 
vermijden, initiatieven moeten nemen 
en nieuwe opties moeten openen. 

Er zou een industrienota komen van 
de heer Terlouw als een soort aanvul-
ling op het Werkgelegenheidsplan dat 
wi j nu bespreken. Hij heeft ons 
meegedeeld dat hij meer door beleid 
wilde opvallen dan door nota's. Wij 
missen nu beide! Ik zou het op prijs 
stellen dat het kabinet daar iets aan 
deed. Ik neem aan dat de Staatssecre-
taris van Economische Zaken de taak 
op zich zal nemen, de Minister over 
deze opmerkingen in te lichten, zodat 
hij, wanneer hij terug is in het land, de 
beantwoording zelf voor zijn rekening 
kan nemen. 

Vervolgens wi l ik het hebben over 
een aantal maatregelen die in dit 
verband genomen kunnen worden en 
die worden aangekondigd. Laten wij 
heel goed inzien dat het oprichten van 
een maatschappij voor industriële 
projecten op zich zelf een heel nuttige 

activiteit kan zijn, maar wij moeten dit 
natuurlijk ook niet overschatten. Wij 
hebben in het land genoeg instrumen-
ten die deze taak ook zouden kunnen 
vervullen. Als de maatschappij voor 
industriële projecten bijdraagt tot het 
meer orde op zaken stellen, is dat 
positief. 

Op zich zelf stelt het echter een 
toekomstige ontwikkeling niet veilig. 
Men moet de projecten maar hebben, 
evenals de ondernemingen die deze 
projecten aandragen. Men moet de 
situatie maar kunnen creëren waarin 
dat zinvol kan functioneren. Overigens 
zullen wij over deze maatschappij bij 
het wetsontwerp nog nader komen te 
spreken. Wij staan er niet kritiekloos 
tegenover. 

Ik wil het voorts over de verdeling 
van de middelen hebben. Op dat punt 
is in de rijksbegroting een grote 
onevenwichtigheid geslopen. Als ik 
alleen al naar het economisch instru-
mentarium kijk, constateer ik dat in 
het kader van de WIR per jaar een 
aantal miljarden naar het bedrijfsleven 
wordt gesluisd, terwijl men ten 
aanzien van het specifiek gerichte 
beleid altijd met de opmerking komt 
dat daar onvoldoende middelen voor 
aanwezig zijn. Daarnaast zegt men 
ook nog nadrukkelijk de politiek te 
volgen van het afbouwen van de 
steun aan individuele bedrijven. 

Met het laatste is het overigens 
merkwaardig gesteld als wij de 
Voorjaarsnota bekijken. Wij zien dat 
dat er met aanzienlijke bedragen wordt 
bezuinigd op posten als speur- en 
ontwikkelingswerk, versterking van de 
industriële structuur en speerpunten, 
terwij l er weer een expansieve groei 
valt te constateren bij het vermaledijde 
instrument van steun aan individuele 
bedrijven. Kortom, al jarenlang is het 
leven sterker dan de leer. Het kan 
echter ook zijn dat de leer niet deugt. 

Ik denk dat het laatste het geval is. 
Ik denk dat, als men specifiek beleid 
wi l voeren ten opzichte van de 
marktsector, men aan de ene kant 
algemene voorwaarden kan scheppen 
in de sfeer van lastenverlichtingen die 
bijdragen tot kostenmatiging, maar 
dat men aan de andere kant het beleid 
moet richten op specifieke knelpunten 
zoals zij zich aandienen. De WIR 
voldoet volgens mij aan het ene noch 
aan het andere en is daarom wellicht 
niet in alle opzichten zo geslaagd. 

Ik vraag de Regering dan ook wat zij 
denkt van de suggestie om in de WIR 
meer dan nu is gebeurd, met name op 
het punt van de basispremies middelen 
vri j te maken voor het gerichte beleid. 
Waarom zou men de basispremie niet 

halveren en de middelen aanwenden 
voor het gerichte beleid? 

Wat mij betreft zou de steunregeling 
voor individuele bedrijven kunnen 
worden afgeschaft en zou men zonder 
meer kunnen overgaan naar de 
bijzondere financieringsregeling van 
de Nationale Investeringsbank om 
daar de middelen ter beschikking te 
stellen, daar ondernemingen in hun 
kredietbehoefte te voorzien en waar 
mogelijk deze faciliteit in te bouwen in 
het te ontwikkelen sectorstructuurbe-
leid. Ik zou daarbij de Regering niet 
alleen wil len vragen wat zij van die 
gedachte vindt, maar ik zou ook 
nadrukkelijk een andere vraag aan de 
orde wil len stellen. Indien de Regering 
het met mij eens kan zijn dat er alle 
reden is om dat gerichte beleid 
financieel én beleidsmatig meer 
handen en voeten te geven, is zij er 
dan ook toe bereid om met werkgevers 
en werknemers in concrete situaties 
nadrukkelijk overeenkomsten te 
sluiten ten einde deze financiering 
ook een maatschappelijk draagvlak te 
geven? Heel concreet bedoel ik 
hiermee, dat er overeenkomsten 
gesloten moeten worden tussen 
werkgevers, werknemers en overheid 
in situaties waarbij het instrumentari-
um wordt gehanteerd. 

Naar ons oordeel is er zeker ook 
reden om het exportbevorderingsbe-
leid te intensiveren. Hoewel dit punt 
nadrukkelijk wordt genoemd in het 
werkgelegenheidsplan, hebben wij 
niet begrepen dat vervolgens bij de 
ombuigingen in de Voorjaarsnota gas 
wordt teruggenomen. Dat geldt 
trouwens ook voor een aantal andere 
punten. 

Afsluitend kom ik nog tot een enkel 
punt. 

Wij stellen het op prijs, wanneer in 
de tweede versie van het werkgelegen-
heidsplan niet meer wordt gestreefd 
naar het zo exact invullen van aantallen 
banen als nu is gebeurd. Wij geloven 
hier niet in. Wij kunnen met niemand 
meerekenen en meevoelen dat bij 
voorbaat kan worden aangegeven 
hoeveel banen exact rollen uit het 
beleid voor bevordering van de 
export, het structuurbeleid of de 
maatschappij voor industriële projec-
ten. Dit is zelfs een intellectueel 
onmogeli jke opgave. 

De heer De Korte (VVD): Heeft u 
slechte ervaringen opgedaan met dit 
soort exercities? 

De heer Van der Hek (PvdA): Wij 
hebben hierover eerder met elkaar 
van gedachten gewisseld, zelfs op 
deze plaats. Ik achtte het bij voorbaat 
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zonde van de t i jd, al deze berekeningen 
te maken. Het is veel interessanter, 
goede instrumenten in goede onder-
linge samenhang tot stand te brengen 
en hiervoor de nodige middelen in te 
zetten. Als de effecten niet zijn zoals 
men wenselijk acht, moet de flexibil i-
teit er zijn om de instrumenten en de 
samenhang op grond hiervan te 
wijzigen. 

De heer De Korte (VVD): Een soort 
Weerwerk zonder getallen. 

De heer Van der Hek (PvdA): U hebt 
ons nieuwe programma goed gelezen. 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb 
gehoord dat de heer Van der Hek 
nogal kritisch sprak over de Minister 
van Economische Zaken. Ik begrijp uit 
zijn laatste opmerkingen en de 
kritische opmerkingen van de heer 
Moor dat de opsteller van het werkge-
legenheidsplan ook de nodige kritiek 
krijgt, al wordt dit niet zo duidelijk 
gezegd. Het is misschien goed, als dit 
expliciet wordt gemaakt. 

De heer Van der Hek (PvdA): Ik heb 
op tekortkomingen van dit plan 
gewezen. Ik heb altijd begrepen dat 
D'66 het op vele punten altijd goed 
wist. Er is nu een unieke gelegenheid 
voor u, als u het met mij eens bent, de 
nodige verbeteringen aan te brengen 
via het kabinet, waarvoor u een 
bijzondere verantwoordeli jkheid 
draagt, die wi j niet hebben. 

De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Hek geeft 
de raad om in een volgend werkge-
legenheidsplan geen cijfers op te 
nemen. Niet zo lang geleden heb ik 
twee van zijn partijgenoten de 
Regering horen verwijten dat zij niet 
in staat is de effecten van de beleids-
maatregelen uit te drukken in werkge-
legenheid. 

De heer Van der Hek (PvdA): De heer 
Gerritse moet zorgvuldig onderscheid 
maken tussen hetgeen de overheid in 
eigen beheer doet en hetgeen de 
overheid doet ten aanzien van het 
bedrijfsleven, hetzij in de vorm van 
subsidies hetzij in de vorm van 
opdrachten en dergelijke. Indien de 
overheid in de eigen begrotingen 
bezuinigingen aanbrengt die recht-
streeks ingrijpen in de eigen perso-
neelsbezetting, moet het mogelijk zijn 
dat aangegeven wordt wat de werkge-
legenheidseffecten zijn. Het zal 
helemaal afhangen van de uitvoerings-
modaliteiten wat de werkgelegenheids-
effecten in de marktsector zijn van 
wijzigingen die eventueel in de 

subsidieregelingen voor het bedrijfsle-
ven worden aangebracht of wijzigin-
gen die worden aangebracht in de 
middelen die ter beschikking staan 
met betrekking tot aankopen en 
opdrachten. Men kan die effecten 
eerder expost vaststellen dan exante. 

De heer Gerritse (CDA): Dit subtiele 
onderscheid was mij bij de voorgaande 
vragenstellers ontgaan. Het lijkt mij 
zowel bij de overheid als bij het 
bedrijfsleven moeilijk om de indirecte 
en directe effecten vast te stellen. Ik 
ben het overigens met de heer Van 
der Hek eens als hij ervoor waar-
schuwt, cijfers op te nemen in het 
volgende werkgelegenheidsplan. 

De heer Van der Hek (PvdA): Er 
moeten geen cijfers maar wel aanzien-
lijke bedragen in worden opgenomen. 
Wel centen en instrumenten! 

Ondernemingen moeten uitsluitend 
gelden krijgen indien er overeenstem-
ming bestaat met de overheid en de 
werknemers, de ondernemingsraad 
en de vakbeweging over de te leveren 
contraprestaties ter zake van econo-
misch herstel en werkgelegenheid. 
Het is onmogelijk om zonder die 
afspraken een maatschappelijk 
draagvlak te vinden waardoor het 
werkgelegenheidsplan daadwerkelijk 
resultaten kan boeken. Zonder die 
afspraken kan het naar mijn mening 
niet omdat de sociale partners dat 
gerichte werkgelegenheidsbeleid nodig 
hebben om overeenstemming te 
bereiken over een groot aantal punten 
die bij voorbeeld betrekking hebben 
op de loonkostenontwikkeling, op de 
invoering van arbeidstijdverkorting, op 
de invoering van het investeringsloon 
en op de maatregelen die onder 
andere in de sfeer van de sociale 
zekerheid en de belastingen worden 
genomen. 

Als die samenhang tot stand kan 
worden gebracht en het gerichte 
beleid daarin een motorfunctie kan 
vervullen, denk ik dat de tweede 
versie van het werkgelegenheidsplan 
meer aan onze eisen zal voldoen dan 
de eerste versie. 

De vergadering wordt van 17.58 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! De woordvoer-
ders van mijn fractie hebben een 
werkverdeling gemaakt. Over de 
economische en sociale aspecten van 
het werkgelegenheidsplan spreken 
respectievelijk mijn fractiegenoten de 
heren Gerritse en Weijers; ik zal 
spreken over de Voorjaarsnota en 

over de tijdelijke verhoging van de 
inkomsten- en de loonbelsating. 

De overheidsfinanciën bieden een 
beklemmend beeld. Dit is geen 
complete verrassing, want de contou-
ren ervan zijn al zichtbaar geweest 
sinds het rapport van het jongste 
informateursduo, het afgelopen 
najaar. Daarna stond in elk financieel 
stuk de waarschuwing dat er nog 
grote, zogenaamde tegenvallers 
zouden komen, maar dat de omvang 
ervan nog niet te schatten was. Dat is 
dan nu blijkbaar wel het geval, want 
de Voorjaarsnota bevat die tegenval-
lers. 

Toch is er een onduidelijkheid 
betreffende het financieringstekort De 
Voorjaarsnota komt op 9,75% van het 
nationaal Inkomen uit, een alarmerend 
hoog cijfer, maar het Centraal Plan 
Bureau kwam tien dagen eerder met 
een cijfer van 8,5%. In welke mate is 
dit verschil veroorzaakt door een 
andere schatting van het tekort van de 
lagere overheid? Welke mutaties heeft 
CPB niet verwerkt, terwijl het departe-
ment ze wel in het tekort heeft 
opgenomen? De Minister is ons 
daarover meer uitleg verschuldigd 
dan hij in een voetnooit in de Voorjaars-
nota heeft gegeven. Wij zouden 
anders gaan denken dat het Ministerie 
van Financiën het pessimisme tot 
een stelsel gemaakt heeft. 

Minister Van der Stee: Op den duur 
leer je je lesjes we l ! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Daar 
zit dan toch wat in! Anderzijds 
moeten wi j bedenken - ik wi l op mijn 
beurt niet over-optimistisch lijken -
dat er nog eens een vol procentpunt 
bijkomt wegens de zogenaamde 
gedebudgetteerde bedragen. Indien 
wi j die erbij tellen komen wi j in elk 
geval boven de 10% uit en dan is mijn 
uitdrukking 'alarmerend' niet overdre-
ven. 

De oorzaken van de verslechtering 
zijn voor een belangrijk deel duidelijk 
aangegeven in het staatje op blz. 8 
van de nota. Over de laatste post van 
dat staatje worden op de bladzijden 
18 en 19 wat bijzonderheden gegeven 
en bijlage 6 geeft een volledig 
gedetailleerd overzicht. Mijn fractie 
vindt dit belangrijk, omdat de positie 
van het parlement als begrotingswet-
gever langzamerhand in het gedrang 
dreigt te komen als de overschrijdin-
gen en de daaruit volgende ombuigin-
gen zo omvangrijk worden als zij ons 
nu worden gepresenteerd. 

Het budgetrecht is niet in het 
geding, zo heeft de Minister van 
Financiën vanmiddag tegen mijn 
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medelid de heer Bakker gezegd. Maar 
de uitoefening van het budgetrecht is 
naar onze mening wèl in het geding. 
Wij vinden dit een heel ernstige zaak. 
Wij spreken hier in de Kamer uitvoerig 
over elk begrotingshoofdstuk. Wij 
gaan te rade bij belanghebbenden en 
bij deskundigen, wi j brengen amende-
menten aan, en zo komen wi j , al 
discussiërend en naar elkaar luiste-
rend, geleidelijk tot afgewogen en 
afgeronde standpunten. Dit wordt dan 
bij zo'n Voorjaarsnota voor een groot 
deel ineens en zonder meer overhoop 
gegooid. Dan is er geen zorgvuldige 
behandeling in de Kamer mogelijk. De 
heer Bakker heeft daar vanmiddag 
een parafrase van gegeven. Als dit zo 
doorgaat, zijn wi j niet ver af van een 
situatie, waarin we niet meer kunnen 
volstaan met een globale behandeling 
van de Voorjaarsnota, zoals we dat nu 
plegen te doen. 

Dan zullen wij ons de gelegenheid 
moeten scheppen, naar de mening 
van onze fractie, op vele onderdelen 
in te gaan. Een andere mogelijkheid 
is, dat de suppletoire begrotingen 
voorwerp van uitvoerige discussie 
zullen worden. Om echter op tijd te 
zijn en om nog te kunnen inspelen op 
beslissingen, denk ik dat wi j niet 
zullen kunnen wachten tot het 
moment, waarop de suppletoire 
begrotingen beschikbaar zijn. Hieruit 
blijkt weer eens dat het, naar Schum-
peter eens gezegd moet hebben, voor 
een politicus moeilijker is om te 
bezuinigen dan voor een hond om 
een voorraad worst aan te leggen. Ik 
zeg: een politicus. Dat is een algemene 
term. 

Minister Van der Stee: Dat is maar 
goed ook! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Het 
zijn natuurlijk in de eerste plaats de 
Ministers van de diverse departemen-
ten, aan wie de overschrijdingen 
verweten moeten worden. Ik moet er 
echter eerlijkheidshalve bij zeggen dat 
deze Kamer er weinig aan doet om 
dat tegen te gaan en veel om het uit 
te lokken. Dat is ook vandaag weer 
gebleken. Daaraan is geen enkele 
spreker - ik sluit mijzelf niet uit -
ontkomen. De Kamer bekleedt 
onderhand een waardige plaats in het 
circuit der pressiegroepen. Zo heeft 
ook deze medaille twee kanten. Dat 
leidt mij vervolgens wel tot de 
klemmende vraag of het kabinet de 
uitgaven nu in de hand heeft. Of zal 
het volgend jaar weer erger zijn? 
Worden er beheersingsmethoden 
ontwikkeld? De heren Joekes en 

Wöltgens hebben daar ook over 
gesproken. Het lijkt mij voor de 
Ministervan Financiën een beslissende 
vraag. Hoe kan hij anders voorkomen 
dat hij het volgende jaar hier weer 
met treurige mededelingen zal staan? 

Er staan passages in de nota over 
een voortgangscontrole op de 
ombuigingen, die vragen onzerzijds 
hebben voorkomen. Wij vinden 
overigens de rapportage, die daarover 
nu in de nota is opgenomen, wel erg 
beknopt. Hierin staat een onthutsend 
zinnetje over departementen, die 
'geen of onvoldoende maatregelen 
hebben getroffen'. Welke departemen-
ten zijn dat en waarom waren zij 
onwill ig? 

Heb ik het juist als ik daarbij een 
post in bijlage 6 betreffende het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen in het oog neem, die 
merkwaardigerwijze getiteld is 
'Ongedaan maken ombuigingen f546 
min.'? 

Ons oordeel over de voorgenomen 
ombuigingen in 1982 tot een omvang 
van circa f3 mld. wordt belangrijk 
beïnvloed door de doorwerking die zij 
zullen hebben in 1983, rond f 8 mld. Ik 
meen althans in de Voorjaarsnota te 
lezen, dat het grosso modo hetzelfde 
pakket ombuigingen is dat in 1982 f 3 
mld. oplevert en in 1983 f8 mld. 

Met andere woorden: de voorne-
mens voor 1982, gemeten aan het 
kaseffect dat zij voor dit jaar zullen 
hebben, kunnen niet als voldoende 
worden aangemerkt; gemeten aan het 
effect op jaarbasis echter wel. Dan 
tonen zij voldoende bereidheid tot 
ombuiging in de mate van het nodige, 
in de zin van een vermindering van 
uitgaven als compensatie voor een 
overschrijding van de uitgaven. 

Als het over de verdere toekomst 
gaat - de heer Engwirda sprak over 
een plan voor het jaar 1986 - dan 
krijgt dat woord 'ombuiging' een 
andere betekenis. 

Dan gaat het om een vermindering 
van uitgaven ten opzichte van de 
meerjarenramingen. Die ramingen 
bestaan aanvankelijk alleen op papier. 
De verminderingen ten opzichte 
daarvan hoeven dus ook niet verder 
te komen dan het papier. Alleen het 
resulterende bedrag wordt werkelijk-
heid. Betekent dat nu dat de ombui-
gingsproblematiek in deze zin een 
papieren probleem is? Een probleem 
dat alleen ontstaat doordat departe-
menten uitgavenbedragen voor 
toekomstige jaren op papier zetten, 
die geen grond in de financiële 
werkelijkheid hebben? Moeten 
ministers en topambtenaren zoveel 

t i jd, aandacht en energie besteden 
aan een ombuiging die nogal onwezen-
lijk is; 

Acht de Minister van Financiën het 
mogelijk om de wettelijk voorgeschre-
ven meerjarenraming - er staat nu 
eenmaal in de wet, dat zij gemaakt 
moet worden - al direct per departe-
ment tot realistische proporties te 
beperken? Er staat dan wel in de 
Comptabiliteitswet dat er meerjarenra-
mingen gemaakt moeten worden, 
maar er staat nergens dat zij een 
stijgende trend moeten vertonen. 

Aan de methodiek van ombuiging 
tegenover overschrijding kleven naar 
onze mening bezwaren bij toenemen-
de omvang. 

Minister Van der Stee: De heer Van 
Amelsvoort stapt nu af van een 
onderwerp dat echt de moeite waard 
zou zijn om verder uit te diepen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik 
heb de Minister dan ook een vraag 
gesteld. 

MinisterVan der Stee: Daarstraks 
sprak hij over een tweesporenbeleid 
en toen had hij het over enerzijds het 
kabinet en anderzijds de Kamer. 
Misschien zou hij, als hij dat vorige 
beleid nog eens zou wil len voortzetten, 
dat nog eens door elkaar heen wil len 
weven en laten zien hoe die verbindin-
gen liggen. Ik denk dat dit onthullend 
zou worden. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Dat 
wil ik best doen, mijnheer de Voorzitter, 
als de Minister daarin maar geen alibi 
vindt om niet op mijn vraag te 
antwoorden. Wanneer wi j het daar nu 
over eens zijn.... 

Minister Van der Stee: Ik denk het 
wel. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Die 
methode van ombuiging tegenover 
overschrijding ontmoet bij ons 
bezwaren. Wij komen er daarmee ook 
niet. Er zal daarom een andere 
methode nodig zijn; een ware herover-
weging van overheidsuitgaven. De 
woorden ombuiging en heroverwe-
ging worden dikwijls bijna als synonie-
men gebruikt. 

Er is, meen ik, een wereld van 
verschil tussen. Het woord heroverwe-
ging heeft in ons land een staatsrech-
telijke betekenis, het betekent twijfel 
aan de juistheid van een voorgenomen 
maatregel. In financiële zin heeft het 
een meer speciale betekenis gekregen, 
die ik zou wil len omschrijven als 
systematische twijfel aan de noodzaak 
van een overheidsuitgave. In beginsel 
heeft die twijfel op alle uitgaven 
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betrekking en is dus - ik zou dat 
gaarne aan het adres van collega 
Engwirda wil len zeggen als hij 
aanwezig was - permanent. Hij 
gebruikte dat woord vanmiddag. Dat 
gaat heel wat verder dan hier en daar 
wat ombuigingen binnen een bestaand 
en blijvend uitgavenpatroon. Zo gaan 
ook de ambtelijke heroverwegingsrap-
porten heel wat verder. 

Het spijt mijn fractie zeer, dat de 
kabinetsbeslissingen over die rappor-
ten uitgesteld zijn tot september; dat 
is anderhalf jaar na de publikatie van 
de rapporten! Wat is de oorzaak van 
die vertraging? Onze fractie heeft 
metterdaad doen blijken grote waarde 
aan de heroverwegingsprocedure te 
hechten, door over alle onderwerpen 
verslag uit te brengen. Wij hebben 
daarmee onze bereidheid getoond. 

In deze sfeer passen ook begrippen 
als privatisering en profijtgedachte, al 
hebben die twee woorden weinig 
méér gemeen dan de eerste twee 
letters. Ik ben bescheidener dan de 
heer Joekes en noem de profi jtgedach-
te geen beginsel. Onderzoek en 
praktijk wijzen uit dat privatisering 
van overheidstaken in de uitvoerende 
sfeer een aanmerkelijke besparing kan 
opleveren. Wij moedigen de Regering 
aan die weg te betreden of hem 
verder te gaan dan zij tot nu toe 
gedaan heeft. De profijtgedachte past 
bij de wens om de burger meer te 
betrekken bij de afweging van kosten 
en baten van overheidstaken. 

Zij vindt echter haar grenzen in 
overwegingen van bestedingsbeleid. 
Dit is een woord waaraan ik in dit 
verband de voorkeur geef boven het 
woord inkomensbeleid, uit het 
desbetreffende heroverwegingsrap-
port. Die grenzen zijn vrij eng, tenzij 
ook het bestedingsbeleid zelf in de 
heroverweging wordt betrokken. Ik 
denk dat hieraan niet te ontkomen zal 
zijn. 

Vele voorbeelden zouden kunnen 
worden genoemd. Als ik er een noem, 
doe ik dat omdat daarbij tevens een 
relatie met het investeringsbeleid 
aanwezig is. Het kabinet zegt, dat het 
de investeringen wi l ontzien bij de 
ombuigingsoperatie. Dat is dan echter 
niet overal even goed gelukt. In de 
sfeer van de infrastructuur van het 
wegenstelsel en het openbaar vervoer 
dreigt een achterstandsituatie. De 
heer Van Dis heeft hierop vanmiddag 
al gewezen. Hier is echter tevens de 
mogelijkheid van meer middelen 
aanwezig. Ik denk hierbij aan de 
opcenten op de motorri jtuigenbelas-
t ing en aan de eigen bijdrage voor het 

openbaar vervoer. Dan kan er ook een 
relatie worden gelegd tussen offer en 
nut. 

Een tweede voorbeeld betreft de 
domeingronden. De Minister herinnert 
zich, dat hierover een motie van de 
kant van onze fractie is aangenomen. 
Kan hij ons zeggen hoe het met de 
uitvoering van deze motie is gesteld? 

Van de stijging van het tekort, zoals 
ons dat in de Voorjaarsnota wordt 
voorgeschoteld, is driekwart toe te 
schrijven aan een beperkt aantal 
factoren. Werkloosheidsuitkeringen, 
aardgasbaten en belastingopbreng-
sten zijn hiervan de omvangrijkste. 
Het zal de Minister bekend zijn, dat 
telkens andere uitkomsten van zulke 
ramingen gemakkelijk wrevel wekken. 
Het zou daarom goed zijn, als de 
Minister zoveel mogelijk van de 
veronderstellingen die eraan ten 
grondslag liggen al bij de raming 
bekendmaakte. Dat gebeurt al in 
belangrijke mate, maar het kan nog 
beter! Op het moment dat de eerste 
raming wordt uitgebracht, kan men al 
bezwaren maken tegen veronderstellin-
gen. Wie dit nalaat, verliest zijn recht 
om zich later, als de herziening uitkomt, 
te beklagen. 

De Voorjaarsnota gebruikt nog 
steeds het woord tegenvallers. Dit 
woord is te grof. Als bij voorbeeld de 
werkloosheidsuitkeringen toenemen 
omdat de werkloosheid stijgt, is dat in 
alle opzichten een tegenvaller. Als de 
loonbelasting minder opbrengt omdat 
de loonmatiging slaagt, of als de 
aardgasbaten minder opbrengen 
omdat de burgers van ons land meer 
energiebewust worden, is het woord 
tegenvaller toch niet op zijn plaats! 
Een tegenvaller zit voor de Minister 
van Financiën ook in de opbrengsten 
van de in het begin van dit jaar 
verhoogde indirecte belastingen. 

Voor onze fractie is dit geen 
tegenvaller, want wi j hadden deze 
voorspeld. Ik heb een staatje meege-
bracht. Ik zal er zeker niet alle cijfers 
van voorlezen. Hieruit blijkt echter dat 
de opbrengsten van de toen verhoogde 
belastingen veel minder zijn gestegen 
dan de Regering ons toen in het 
vooruitzicht stelde. Het verschil 
tussen de huidige raming, gecorri-
geerd voor wijzigingen die intussen 
zijn opgetreden, en de ramingen bij 
de wetsontwerpen ligt tussen de 12% 
en 29%. Wellicht is het mogelijk, 
mijnheer de Voorzitter, dit staatje als 
noot in de Handelingen op te nemen. 

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

[De noot is opgenomen aan het eind 
van deze weekeditie.]1 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ernstiger is de 
vraag, als het over de verhoging van 
indirecte belastingen gaat, of er 
arbeidsplaatsen gemoeid zijn geweest 
met de gevolgen voor de omzet van 
de getroffen produkten. Wij zouden 
het op prijs stellen, als de Minister 
hierover cijfers wilde verstrekken. 
Deze zijn voor ons van belang met het 
oog op eventuele voorstellen in de 
toekomst. Wil de Minister ook aange-
ven, hoe groot de toeneming is van 
achterstand in belastinginning in de 
minderopbrengsten? Speelt hierin 
coulance ten opzichte van zwakke 
bedrijven een rol van betekenis? 

Mijnheer de Voorzitter! Vorige week 
leek het erop dat de publikatie van de 
Voorjaarsnota de rente op de kapitaal-
markt omhoog joeg, juist op het 
ogenblik dat wij hoopten op een 
hernieuwde rentedaling na de 
revaluatie van de gulden. Intussen 
hebben wi j kunnen constateren dat de 
hoofdoorzaak wederom niet in ons 
land gelegen is, maar gelegen is in de 
stijgende koers van de dollar en in de 
stijgende rentevoet in de Verenigde 
Staten. Op zich zelf is dat te betreuren, 
want de rentevoet daar trekt die in de 
hele wereld mee. 

Een zekere troost kunnen wi j putten 
uit het feit dat de Bondsrepubliek 
Duitsland en Nederland erin slagen bij 
die rentestijging in de Verenigde 
Staten een stuk achter te blijven. Maar 
toch moeten wi j nog altijd de helft of 
ruim de helft van de stijging in de 
Verenigde Staten meemaken. Vandaag 
stond de dollar wat lager en prompt 
daalde de rentevoet op de beurs in 
Amsterdam. Hoe ziet de Minister van 
Financiën de verdere ontwikkeling 
van de rente? Denkt hij, dat de 
revaluatie er nog een merkbaar 
gunstige invloed op zal kunnen 
uitoefenen nu het financieringstekort 
zo hoog oploopt? Dat zijn namelijk 
twee factoren die elkaar tegenwerken. 

De revaluatie van de gulden was 
een onderdeel van een geheel van 
koersaanpassingen tussen de valuta's 
van het Europees Monetair Stelsel en 
men moet haar niet van dit geheel 
losmaken. Ik kan het niet eens zijn met 
degenen die hier vandaag weer 
gezegd hebben: zie je wel de loonma-
tiging loopt weg via revaluaties. Onze 
revaluatie is meer het gevolg van de 
sterke inflatie in andere landen dan 
van onze poging tot matiging, zoals 
blijkt uit de cijfers. Onze matiging 
levert ons enkele procenten voordeel 
op, maar de inflatie in landen als 
Frankrijken Italië ligt zo'n 10% hoger 
dan in ons land. Daar ligt de voornaam-
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ste oorzaak. In Frankrijk heeft daaraan 
een expansief beleid ten grondslag 
gelegen, waaraan de naam van 
president Mitterrand verbonden is. 
Dat beleid moet als mislukt worden 
beschouwd. 

Ik wi l bij het geheel van de koersaan-
passingen nog enkele kanttekeningen 
plaatsen. Een kanttekening met 
negatieve strekking moet allereerst 
zijn, dat het inflatietempo in de 
deelnemende landen te veel verschilt. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Voordat de heer Van 
Amelsvoort verdergaat, wi l ik een 
opmerking maken. Hij is een expert 
op dit terrein. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Nou, 
nou! 

Minister Van der Stee: Daarom wil ik 
met hem hierover praten. Vandaag is 
in de Kamer vele malen het woord 
'revaluatie' gevallen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik 
begrijp wat u gaat zeggen. 

Minister Van der Stee: Ten opzichte 
waarvan is er gerevalueerd? Het lijkt 
een beetje op een zonnestelsel, 
zwevend in de ruimte. De afstand 
tussen D-mark en Franse frank is met 
10% vergroot. De Fransen zeggen dat 
de D-mark en de gulden met 10% zijn 
gerevalueerd. De Belgen beschouwen 
zich zelf als het centrum van het 
zonnestelsel. Wij zeggen even vrolijk 
dat de Franse frank met 10% omlaag 
is gegaan. Het is maar hoe men het 
bekijkt. In het officiële communiqué 
van de EMS is het woord 'revaluatie' 
of 'devaluatie' niet gebruikt. Aangezien 
mijn woorden bij de heer Van Amels-
voort in een vruchtbare bodem vallen, 
maak ik deze interventie bij zijn 
betoog. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hier niet 
over woorden twisten. Ik heb het 
woord 'revaluatie' alleen gemakshalve 
gebruikt. 

Deze koersaanpassing is kort op de 
vorige gevolgd. Bij de frequente 
koersaanpassingen zouden sommige 
landen een devaluatie - zo mag ik het 
wel noemen - kunnen gebruiken als 
een stimulerend middel voor hun 
economieën. Dit zou verkapt protecti-
onisme zijn. Het is duidelijk dat het 
economisch beleid in de deelnemende 
landen te sterk uiteen loopt. Daarover 
zal mijn fractiegenoot Gerritse nog 
het een en ander zeggen. Dat is 
trouwens ook geen nieuws. 

De heer Gerritse (CDA): Wat hij zegt! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Dit 
komt omdat ik mij niet aan mijn tekst 
heb gehouden en er nu weer tot terug 
ben gekeerd. 

Na mijn negatieve kanttekeningen, 
wi l ik nu ook een positieve opmerking 
maken. Blijkbaar voelen ook landen 
die een sterke inflatie hebben, zich 
genoopt om in het stelsel te blijven. 
Dat is opmerkelijk. Hadden zij het daar 
nu voor over, of vinden zij daarin een 
motivering - welke van de twee het is 
laat ik in het midden - o m binnenslands 
orde op zaken te stellen en de strijd 
tegen de inflatie te hervatten? Frankrijk 
lijkt mij daarvan een goed voorbeeld. 

Natuurlijk heeft het streven naar 
monetaire eendracht van een groot 
deel van de Europese Gemeenschap 
ook een meer algemeen politieke 
betekenis. Tegen degenen die de 
revaluatie hebben veroordeeld, zou ik 
willen zeggen dat wi j ons anti-inflatie-
beleid niet moeten opgeven als onze 
deelgenoten in het EMS ons niet 
geheel volgen. Dat betekent geen 
mislukking van óns beleid maar van 
het hunne. De cijfers in het eerste 
hoofdstuk van het Centraal Economi-
sche Plan tonen trouwens overtuigend 
aan dat onze revaluaties ons mati-
gingsvoordeel bij lange niet opeten. 

Het doel van het Europees Monetair 
Systeem is, stabielere verhoudingen 
tussen de valuta's te creëren. Dat mag 
echter niet ten koste gaan van de 
interne stabiliteit in de landen, 
waaronder Nederland, die succes 
hebben in de bestrijding van de 
inflatie. Integendeel! Het Europees 
Monetair Systeem moet in beide 
opzichten een instrument van stabili-
teitzi jn. Hetzou voor mij een genoegen 
betekenen als de Minister bij uitbrei-
ding van zijn zojuist gedane interruptie 
enigszins uitvoering op het wel en 
wee van het EMS evaluerend zou 
ingaan. 

Minister Van der Stee: Dat zal ik 
gaarne doen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik wi l 
op het matigingsbeleid nog wat nader 
ingaan. Te uitsluitend wordt in de 
publieke discussie de nadruk gelegd 
op de betekenis van de matiging voor 
de internationale concurrentiepositie 
van ons bedrijfsleven. Die positie is 
ongetwijfeld van grote betekenis. Het 
is één van de bewijzen voor de 
juistheid van het matigingsbeleid, dat 
die concurrentiepositie is verbeterd 
en dat onze export sterk toeneemt, 
zodat ook de totale bestedingen in 
ons land dit jaar niet dalen maar 
stijgen. Ik zeg dit tegen hen die over 
een neerwaartse spiraal spreken. Het 

is echter niet het enige aspect van 
belang. 

Het matigingsbeleid mikt ook op 
verbetering van de verhouding tussen 
de kostprijs en de verkoopprijs van 
onze produkten en dat geldt ook in 
het binnenland. De winsten zijn tot 
het nulpunt gedaald. Wie kan zich dan 
verwonderen dat de gemiddelde 
ondernemer niet meer investeert en 
geen personeel meer aanneemt? De 
winstmarge moet worden verhoogd, 
het eigen vermogen van de onderne-
mingen moet weer een draagvlak 
voor investeringen en werkgelegen-
heid worden. De winstmarges hebben 
zwaar onder druk gestaan van de 
stijgende kosten, vooral in het 
midden- en kleinbedrijf, maar ook in 
grotere bedrijven. De loon-prijsspiraal 
draait niet volledig door. Zij ontmoet 
een sterke wri jving bij de prijzen. Daar 
ligt de belangrijkste binnenlandse 
oorzaak van het gebrek aan werkgele-
genheid. 

Ik kan het ook anders zeggen. 
Arbeid is te duur geworden. Het lijkt 
misschien een boude uitspraak maar 
het is niets anders dan wat in het 
jargon heet: de arbeidsinkomensquote 
van bedrijven is te hoog. Ik zeg het 
alleen maar eenvoudig: arbeid is te 
duur. De voornaamste oorzaak 
hiervan ligt in de sterke stijging en het 
daardoor bereikte hoge niveau van de 
sociale premies. De mensen klagen 
wel veel over de hoge belastingen 
maar in de afgelopen tien jaar is de 
belastingdruk, als deze is gecorrigeerd 
voor rijksbijdragen aan sociale 
fondsen, nauwelijks gestegen. Dit jaar 
daalt zelfs de belastingdruk, terwijl de 
sociale-premiedruk omhoog geschoten 
is en ook dit jaar weer stijgt. Daar zit 
de ernstigste pijn. 

De heer Van Dis (SGP): Die vallen 
onder de collectieve lasten. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): 
Arbeid is te duur geworden door de 
hoge sociale premies, met als gevolg: 
werkloosheid. Ook deze analyse is 
niet nieuw; zij lag ten grondslag aan 
Bestek '81 en aan de 1 %-operatie van 
het kabinet-Den Uyl. Naarmate een en 
ander langer duurt en de ontwikkeling 
op dezelfde manier doorgaat, wordt 
de situatie benauwender. 

Uit deze analyse volgt dat vermin-
dering van de collectieve lasten, een 
belangrijk deel van de remedie is - ik 
gebruik nu tot het genoegen van de 
heer Van Dis de woorden 'collectieve 
lasten' - hetgeen bij het zeer hoge 
financieringstekort verlaging van de 
uitgaven vraagt. Dit gebeurt altijd in 
de zin van: verlaging ten opzichte van 
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Van Amelsvoort 

het nationaal inkomen. Dus eigenlijk 
een geringere sti jging: de uitgaven 
met inbegrip van de sociale uitkerin-
gen. 

De wetsontwerpen over de sociale 
uitkeringen die wi j hier deze week 
behandelen, passen in deze gedach-
tengang. Ook na onze amendering 
blijven zij daarin passen. Het zal 
echter veel hoofdbrekens en veel 
wijsheid vergen om op dit gebied 
effectieve en tevens billijke oplossin-
gen van structurele betekenis te 
vinden. Toch is dat nodig om een 
structurele verbetering van de 
werkgelegenheid te bereiken. 

Dit alles - ik zeg dit zonder twijfel 
ten overvloede - wil natuurlijk niet 
zeggen dat ons land aan dit beleid 
van matiging van de overheidsuitga-
ven genoeg heeft. Onze fractie vindt 
een werkgelegenheidsplan als het 
onderhavige, waarvan wi j vandaag de 
eerste versie bespreken, zeer waarde-
vol. Dat zal blijken uit de betogen van 
mijn fractiegenoten Gerritse en 
Weijers, al zullen ook zij hun kritische 
geest niet verbergen. Wij zijn zeer 
teleurgesteld dat de Regering het 
saldo-effect van het werkgelegen-
heidsplan in zijn geheel niet heeft 
kunnen aangeven. Wij hebben eerder 
aan dat saldo-effect getwijfeld en de 
twijfel is tot onze spijt niet weggeno-
men. Ik kan het ook zo zeggen: de 
overheid streve naar herstel van het 
bedrijfsleven, ten einde daar een stevig 
draagvlak ook voor haar voorzieningen 
te vinden. Is het uitgestippelde beleid 
daarvoor echter wel voldoende, of 
moet deze zaak meer stoutmoedig 
worden aangepakt? 

Er leven de laatste ti jd in steeds 
breder kring gedachten over een 
stoutmoedige aanpak. Ik denk dat elke 
spreker op dit spreekgestoelte in dit 
verband de naam van mijn voormalige 
hoogleraar Schouten heeft genoemd. 
Het jongste nummer van 'De Gids', 
het blad van het CNV, doet aardig 
concreet uit de doeken op welke wijze 
de commissie van economische 
deskundigen van de SER, waarin de 
heer Schouten zitting heeft, deze 
mogelijkheid onderzoekt. Tijdens het 
debat over de regeringsverklaring zijn 
deze gedachten positief ontvangen 
door de Minister-President. Het 
schijnt dat de Minister van Financiën 
er buiten dit parlement minder 
enthousiast op heeft gereageerd. 

Minister Van der Stee: Men vergeet 
door de bank genomen de laatste 
toevoeging van de Minister-President. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Kan 
de Minister van Financiën dan 
daarover in alle duidelijkheid het licht 
van het kabinet laten schijnen? Ik kan 
mij wel voorstellen dat de Minister 
denkt: 'Het is allemaal wel mooi , 
maar wie garandeert mi j dat dit netjes 
vier jaar wordt volgehouden?'. Ik 
erken dat uitvoering van dit plan een 
bestuurlijk kunnen vereist waarop ons 
bestuurlijk instrumentarium niet is 
berekend. De bereidheid van het 
bedrijfsleven is hierbij cruciaal, maar 
ons gaat het allereerst om de bereid-
heid van het kabinet. Het idee van de 
economische deskundigen van de 
SER lijkt misschien te mooi om - in de 
zin van uitvoerbaarheid - waar te zijn, 
maar het is ook te waardevol om het 
bij voorbaat te verwerpen. Daarom heb 
ik mijn vraag aan de Minister van 
Financiën gesteld. 

De passages in de Voorjaarsnota 
over lastenverlichting zijn duister. 
Welke vorm zal deze lastenverlichting 
aannemen? De heer Joekes wi lde 
daarover vanmiddag niet specifiek 
zijn. Ik wi l best zeggen dat men, als 
het een fiscale maatregel zou moeten 
zijn, zeer goed kan denken aan een 
verhoging van de vermogensaftrek en 
de voorjaarsaftrek in de inkomstenbe-
lasting en de vermogensbelasting. Die 
zijn nog niet zo lang geleden ingevoerd 
en zij boden een goede spreiding over 
de diverse geledingen van het 
bedrijfsleven. Bovendien hebben zij 
een element van inflatieneutraliteit. 

De betrokken passages in de 
Voorjaarsnota vermelden ook dat de 
lastenverlichting in 1983 tot stand 
moet komen door verschuivingen in 
de fiscale sfeer. Komt zij in 1982 uit 
nadere ombuigingen? Wordt de zin 
van een lastenverlichting in 1983 niet 
aanzienlijk verminderd als er een 
belastingverzwaring elders tegenover 
staat? Wat is dan het netto-effect op 
de economie? De heer Schutte heeft 
hierop vanmiddag gewezen en ik sluit 
mij bij zijn vragen op dit punt aan. 

Ik kan niet nalaten nogmaals te 
wijzen op de vertekening die in de 
cijfers optreedt bij de correctie van de 
ontvangsten uit de export van 
aardgas. Ik heb hierop al eerder 
gewezen, evenals mijn fractiegenoot 
De Vries. Wij kunnen het hierover niet 
gemakkelijk met de Minister eens 
worden. Is hij bereid dit probleem 
uiteen te zetten in een notitie met zijn 
argumenten in reactie op de onze? 
Deze notitie zou kunnen worden 
uitgebracht in de zomer. Daarover 
kunnen wi j dan rustig spreken. 

Ik v ind het jammer dat extra 
opbrengsten die voortkomen uit de 

bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik volgens het kabinet in 'de 
grote pot' moeten terechtkomen. Ik 
vond het een goed gebruik deze extra 
opbrengsten als het ware te oormerken 
voor wenselijke verzachtingen in de 
belastingwetgeving. 

Samenvattend kan ik niet anders 
dan constateren dat de overheidsfinan-
ciën er bedroevend voorstaan en dat 
sanering ervan een onmisbare 
voorwaarde is voor herstel van het 
bedrijfsleven, van de werkgelegenheid 
en op den duur ook van het voorzie-
ningenniveau van de overheid zelf. 
Hieruit blijkt nog eens duidelijk 
hoezeer de meerderheid van het 
tweede kabinet-Van Agt het gelijk aan 
haar kant had toen zij vasthield aan de 
ombuigingen die waren neergelegd in 
het voorstel van de Minister-President 
op 11 mei. 

Het standpunt van de minderheid 
zou het financieringstekort nog verder 
hebben laten groeien, ruimte voor 
investeringen nog verder hebben 
beperkt en de werkgelegenheid nog 
meer hebben bedreigd. In elk geval 
kan onze fractie uit deze Voorjaarsnota 
allerminst afleiden dat de ministers 
van CDA en D'66 toen ongelijk 
hebben gehad. 

Het wetsontwerp tot tijdelijke 
verhoging van de inkomstenbelasting 
en de loonbelasting in het kader van 
het werkgelegenheidsbeleid 1982 - zo 
lang is nu eenmaal de titel van dit 
wetsontwerp - wordt in de toelichting 
van het kabinet, niet voor de eerste 
keer, voorzien van een naam die een 
aanfluiting van de Nederlandse taal is. 
Het is een verlegenheidsheffing, meer 
niet. Als ik het door het kabinet 
gebezigde woord in de mond wi l 
nemen, kom ik niet verder dan de 
eerst drie letters: een sol-heffing, die 
zou kunnen ontaarden in een sol-kuur. 
De oplettende lezertjes van de 
avonturen van de heer Bommel weten 
hoe gevaarlijk dat kan zijn. De tijdelijk-
heid moet daarom voor ons vaststaan. 
Wij vragen nogmaals van het kabinet 
de vaste toezegging dat deze heffing 
niet langer zal bestaan dan tot eind 
december van dit jaar. 

In onze inbreng voor het eindverslag 
op dit wetsontwerp kan men lezen dat 
wi j ons oordeel wilden plaatsen in het 
kader van de Voorjaarsnota. Gezien 
de deplorabele toestand van 's Rijks 
financiën, zoals die uit deze nota 
blijkt, zullen wij deze heffing, gelet op 
haar tijdelijkheid, met tegenzin 
accepteren. 
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D 
De heer Gerritse (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft er 
waardering voor dat een werkgelegen-
heidsplan voorligt. Het is jammer dat 
wi j het door de kabinetswisseling nu 
pas bespreken. Of dit nu hèt werkge-
legenheidsplan is, is iets anders. Ook 
de project-minister die het plan 
opstelde, noemde het verre van 
volmaakt. Wij delen de mening dat er 
sprake is van een eerste aanzet. Op 
het kaft staat dan ook 'eerste versie'. 
Hopelijk komt de volgende versie zo 
snel dat deze een rol kan spelen bij de 
kabinetsformatie die wi j in het najaar 
weer tegemoet mogen zien. 

Bij de presentatie van het werkgele-
genheidsplan werd nogal kritiek 
geleverd. Ook het enthousiasme van 
mijn fractie bleef binnen redelijke 
perken. De vraag is, of er niet veel 
meer werd verwacht van dit plan dan 
eigenlijk billijk en redelijk was. 
Misschien werden er wel te grote 
verwachtingen gewekt. Een werkgele-
genheidsplan is geen tovermiddel. De 
voor mij veel gehoorde, maar onjuiste 
titel 'banenplan' heeft bijgedragen 
aan de te hoog gespannen verwach-
tingen. 

Zoals in het stuk te lezen staat, 
moet het gaan om een integratie van 
het beleid dat op vele plaatsen en in 
vele vormen wordt gevoerd en dat de 
werkgelegenheid beïnvloedt. Het gaat 
daarbij om een systematische coördi-
natie van het beleid, waarbij meer dan 
tot nu toe rekening wordt gehouden 
met de doelstellingen ten aanzien van 
de werkgelegenheid. Kortom: een 
werkgelegenheidsplan is een samen-
hangend stuk beleid, gericht op 
herstel van de economie, met het oog 
op de werkgelegenheid. Het brengen 
van doelgerichte samenhang in 
bestaand beleid en dit aanvullen met 
nieuwe elementen, lijkt mij een van de 
hoofdredenen voor het opstellen van 
zo'n plan. 

De samenhang in het plan zal zich 
zoveel mogelijk ook moeten uitstrek-
ken tot het bedrijfsleven en de sociale 
partners. Het spreekt daarom voor 
ons vanzelf dat de van de werkgevers-
en werknemersorganisaties ontvan-
gen commentaren een belangrijke rol 
zullen spelen bij het opstellen van 
volgende werkgelegenheidsplannen. 
Een voortdurend contact over opstel-
ling en uitvoering van deze plannen 
met de sociale partners kan alleen 
maar bijdragen aan hun welslagen. 

Mijn navolgende opmerkingen 
betreffen goeddeels de meer economi-
sche aspecten van het voorliggende 
plan en zijn daarmee tegelijkertijd 

gericht op de volgende versie of 
versies van het plan. 

Met de opstellers van het voorliggen-
de plan kiezen wi j voor een meerspo-
renbeleid. Daarmee bedoelen wij aan 
de ene kant een beleid van lastenver-
lichting, ombuiging en matiging, niet 
om der wil le van het ombuigen en 
matigen, maar als voedingsbodem 
voor economisch herstel ten behoeve 
van de werkgelegenheid. Aan de 
andere kant bedoelen wij daarmee 
een beleid, gericht op het scheppen 
van nieuwe banen via een stimule-
rend, innoverend en vooral ook 
herverdelend beleid. Wij bedoelen 
dan wel banen die op een gezonde 
financiële basis rusten en geen 
eendagsvliegen. 

Met het plan zijn wi j van mening 
dat het versterken van de economische 
basis van het bedrijfsleven bij dit alles 
prioriteit heeft. Een gezond bedrijfsle-
ven levert niet alleen werk op, maar 
het geeft ook de financiële ruimte 
voor het creëren van banen in andere 
sectoren. Het macro-economische 
beleid zal daarom gunstige voorwaar-
den voor het bedrijfsleven moeten 
scheppen. De beheersing van de 
kosten - ik denk aan kosten van 
arbeid, energie en kapitaal - is 
daarbij essentieel, zowel voor de 
buitenlandse concurrentiepositie als 
voor de binnenlandse winstmarge. 

De effecten van het op structureel 
herstel gerichte beleid worden over 
het algemeen pas na verloop van ti jd 
merkbaar. Vooral als dit beleid wel 
met direct voelbare offers gepaard 
gaat, is dat geen gemakkelijke zaak. 
Het aanvullen van dit beleid met een 
ander beleid, gericht op korte-termijn-
resultaten, is daarom zeer begrijpelijk 
en zeer wenselijk. In het plan wordt 
gesteld dat de mogelijkheden op korte 
termijn wei verenigbaar moeten zijn 
met het op duurzaam herstel gerichte 
beleid, omdat het er anders op lijkt 
dat het paard achter de wagen wordt 
gespannen. 

Tijdens de behandeling van de 
begroting van Economische Zaken 
wees ik de Minister op de ijzersterke 
positie die de Minister van dat 
departement en zijn staatssecretaris-
sen met hun structureel beleid in zo'n 
werkgelegenheidsplan de facto 
moeten hebben. De Minister is niet 
onder ons gehoor, omdat - zo heb ik 
uit de krant begrepen - hij voor de 
werkgelegenheid werkt in Amerika. 
Hij zij daarom verontschuldigd. Zijn 
Staatssecretaris zit hier in een dub-
belrol. Als het een sleutelfiguur was, 
dan zou je kunnen zeggen dat dit een 
sleutel is met een dubbele baard. Dat 

zijn vaak sleutels die op kluisdeuren 
passen. Wie weet wat voor moois er 
nog achter deze kluisdeur ligt. Wi j zijn 
dus van mening dat de Minister van 
Economische Zaken en zijn Staatsse-
cretarissen sleutelfiguren zijn en wi j 
hopen dat in volgende versies van het 
werkgelegenheidsplan ook in toene-
mende mate terug te vinden. 

Ook de commissie-Wagner heeft 
deze belangrijke positie van Economi-
sche Zaken onderstreept. Men kan 
zich afvragen of de tijd niet is 
gekomen voor een nieuwe industrie-
nota, zoals de heer Terlouw al 
aankondigde. Dit zou dan een samen-
hangende 'Economische Zaken-in-
breng' in een werkgelegenheidsplan 
kunnen zijn. Wij blijven daarop hopen. 

Bij Economische Zaken moeten wij 
trouwens niet alleen aan de grotere 
industriële bedrijven denken. Het gaat 
ook om het midden- en kleinbedrijf, 
het toerisme, de dienstensector. Het 
rapport-Wagner noemt al een aantal 
dienstensectoren als aandachtsgebie-
den en het interim-rapport van de 
Stuurgroep Dienstenonderzoek 
onderstreept het belang van de 
commerciële dienstensector. 

Meer dan de helft van de werkgele-
genheid in de bedrijvensector ligt 
daar. Dat is alleen al reden voor 
uitvoerige aandacht ter zake in het 
werkgelegenheidsbeleid. Bovendien 
is een aantal van deze sectoren nodig 
als katalysator en smeerolie voor een 
industriële wederopleving. Daarbij 
verdient bij voorbeeld de export van 
een aantal diensten, zoals die van 
ontwerp- en adviesbureaus, meer 
aandacht. Knelpunten voor deze 
kennis-intensieve export dienen te 
worden opgeruimd. 

Economische Zaken dient de 
investeringen te stimuleren om de 
economische activiteiten uit te 
breiden en te versterken. Dit uitbreiden 
en versterken hoeft echter niet altijd 
direct tot meer arbeidsplaatsen te 
leiden. Het kan ook een basis zijn voor 
meer werk in andere sectoren. 

Ik wil een aantal aandachtspunten 
op Economische Zaken in vogelvlucht 
noemen, die ik in de belangstelling 
van de bewindslieden aanbeveel voor 
een volgende versie van het werkge-
legenheidsplan. Enkele van deze 
punten vragen geld, andere vragen 
alleen maar inspanning of een andere 
opstelling dan wel mentaliteit. Wi j zijn 
voorstander van de MIP. Wij zullen 
snelle verwezenlijking daarvan 
steunen. Wij hopen dat de MIP 
uiterlijk per 1 januari volgend jaar 
materieel zal kunnen gaan werken. 
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Gerritse 

Mijn collega Van lersel heeft al 
eerder gesproken over het aanschaf-
fingsbeleid. Vroegtijdige informatie 
over orders en het bewust maken van 
de inkopers van mogelijkheden om in 
Nederland te kopen is een taak voor 
Economische Zaken. Ook het Rijksin-
koopbureau kan daar aanmerkelijk 
aan bijdragen. De vergroting van 
marktdoorzichtigheid is ook voor 
particuliere aanschaffingen goed. In 
dit Huis staat het belang van export-
bevordering in de regel boven 
discussie. Ik wil daarbij wijzen op het 
belang van gezamenlijk exporteren 
van kleine bedrijven voor wie het 
buitenland erg ver is als zij alleen zijn. 

De samenwerking tussen Economi-
sche Zaken en Ontwikkelingssamen-
werking moet ook de voortdurende 
aandacht hebben. Mijn indruk is dat 
wat dat betreft meer mogelijk is, ook 
in het belang van de Nederlandse 
economie, zonder dat wij onze 
principes geweld hoeven aan te doen. 

Het inventariseren van kennis 
binnen hoger onderwijs en onderzoek-
instituten en het toegankelijk maken 
ervan neemt gelukkig toe. Zaken als 
ideeënbanken en transferpunten 
moeten in het werkgelegenheidsbeleid 
bevorderd worden. 

Over de noodzaak van verbetering 
van de eigen-vermogenspositie is 
iedereen het eens. De ontwikkeling 
van de kapitaalkredieten en de 
particuliere participatiemaatschappij-
en dient nauwlettend te worden 
gevolgd en zo nodig aan de behoefte 
aangepast te worden. 

Over de hulpverlening aan 'starters' 
is een motie aangenomen. Ik wil nog 
wijzen op de bijzondere categorie 
'starters' van uitkeringstrekkers die 
iets wil len beginnen. Ik pleit voor een 
soepele toepassing van de regels, 
zodat niet op voorhand ieder initiatief 
wordt gesmoord. 

In de nota wordt gesproken over 
het voorbereiden van het project-sig-
naleringssysteem op Economische 
Zaken. Hoe ver is men daarmee? Is 
dattevens een projectbegeleidingssys-
teem? Het welwil lend begeleiden 
door de jungle van mogelijkheden, 
regels en instanties kan zeer kosten-
besparend werken, zonder dat 
daarvoor veel geld behoeft te worden 
uitgetrokken. 

Dit brengt mij tot wat ik bij de 
behandeling van de begroting van 
Economische Zaken de 'vaste prik' 
heb genoemd van de veelheid en 
langdurigheid van procedures en 
regels. Daarover praten wi j al jaren. 
Daaraan zou al jarenlang wat worden 
gedaan, maar de klachten blijven. 

Laten wi j alsjeblieft zoveel mogelijk 
'dereguleren'. De veelheid van met de 
beste bedoeling gemaakte regels kan 
een 'van het kastje naar de muur' en 
'tussen de wal en het schip ' effect 
hebben, leder maar enigszins perspec-
tief biedend initiatief, ook al lijkt het 
onorthodox en buiten de bestaande 
regels te vallen, moet kunnen worden 
onderzocht. 

Het regionale aspect komt niet uit 
de verf in deze planversie. Het komt 
onder meer in het jeugdwerkplan aan 
de orde. In het plan staat ook: waar 
mogelijk aandacht voor regionale 
aspecten. Laten wi j ernaar streven, 
dat de regio zoveel mogelijk zelf naar 
mogelijkheden zoekt en die ontwikkelt! 
Dat vereist decentralisatie, natuurlijk 
wel binnen samen af te spreken 
doelmatigheidsgrenzen. 

Het gaat dan om decentralisatie van 
mogelijkheden, maar ook van midde-
len. Regionale en nationale instanties 
moeten op dat terrein samenwerken. 
Het bronnenbad Nieuweschans is 
voor mij een voorbeeld van een 
regionale zaak meteen aantal aspecten 
die nog niet helemaal schijnen te 
klikken. Hier spelen aspecten van 
werkgelegenheid in de bouw en in het 
toerisme, aspecten van volksge-
zondheid en van regionaal beleid een 
rol. leder afzonderlijk aspect is 
misschien niet genoeg, maar het 
oordeel moet de totaliteit omvatten. Ik 
vraag van de bewindslieden een 
sterke coördinerende inspanning voor 
dit regionale project. 

Een ander voorbeeld van een 
belangrijk structureel project dat 
gecoördineerde actie vereist, is de 
ombouw van een aantal elektriciteits-
centrales naar kolen. Daar spelen 
aspecten van werkgelegenheidsbe-
leid, regionaal beleid, industriebeleid 
en milieubeleid een rol. Daar zitten 
korte- en lange-termijnaspecten aan. 
Het totaalbeeld doet ons pleiten voor 
een krachtig doorzetten van deze 
ombouw. 

Mijn volgende punt is het energie-
prijsbeleid. Daar zitten kanten aan van 
energiebeleid, industriebeleid en - zie 
de Voorjaarsnota - financieel beleid. 
Het werkgelegenheidsaspect leidt tot 
een pleidooi voor lagere prijzen voor 
de industrie. Wij hopen daarover nog 
deze week in een mondeling overleg 
een positief geluid te horen van de 
Minister. Hierbij wi l iktevens herinneren 
aan een motie-Van der Linden. Daarin 
werd gevraagd om een deel van de 
aardgasopbrengsten in een fonds af te 
zonderen voor bij voorbeeld energieon-
derzoek. Ik geloof dat wi j daar ook 
aandacht aan moeten geven; dit mede 
als voorbereiding op een leven zonder 
aardgasopbrengsten. 

In een streven naar structureel 
herstel van onze economie past een 
pleidooi voor een overgang van een 
defensief steunbeleid naar een 
offensief beleid. Korte-termijneffecten 
kunnen tot wijzigingen op deze lijn 
leiden, maar de richting moet wel 
vaststaan. 

Ik heb nog een vraag voor de 
bewindslieden van Economische 
Zaken. Bij de begrotingsbehandeling 
heb ik daar ook al wat over gezegd. 
Zijn Onderwijs en Wetenschappen en 
Economische Zaken het wel of niet 
eens geworden over een werkbare en 
ook werkende regeling van het 
project-ministerschap voor technolo-
gie? De geruchtenmachine heeft 
namelijk wat onrust geschapen. Wij 
hechten veel waarde aan een regeling 
die het mogelijk maakt onder erken-
ning van andere maatschappelijk 
relevante factoren, op dit terrein een 
krachtig industriebeleid in de vorm 
van een meer marktgericht technolo-
gisch beleid effectvol te voeren. 

Een algemene opmerking over de 
bouw. Collega Brokx gaat later deze 
week als deskundige op de details 
daarvan in. In het werkgelegenheids-
plan wordt over de situatie in de 
bouwnijverheid opgemerkt, dat op 
zowel sociale als economische 
gronden in de huidige omstandighe-
den een uiterste krachtinspanning zal 
worden geleverd om de uitzonderlijk 
hoge werkloosheid in deze bedrijfstak 
terug te dringen, uitgaande van de 
behoefte aan bouwproduktie. 

Het CDA kan deze stellingname ten 
volle onderschrijven. Het is zonder 
twijfel dat de bouwnijverheid zich bij 
uitstek leent voor werkgelegenheids-
verruimende maatregelen die op zeer 
korte termijn resultaten afwerpen; 
niet alleen via directe arbeid van 
bouwvakkers, maar ook via het voor 
de bouw kenmerkende uitstralingsef-
fect. Recente studies onderstrepen het 
belang van de bouwproduktie voor de 
nationale economie. Deze bedrijfstak 
is essentieel voor onze economie, 
omdat hij zorg draagt voor plus minus 
60% van onze investeringsgoederen. 

Over de maatregelen die zijn 
getroffen kunnen wi j kort zijn. De 
bouwplannen zijn volop in ontwikke-
ling genomen. Zij zullen voor een 
gedeelte in 1982 tot produktie leiden. 
Voor de jaren '83 tot en met '85 stelt 
de Regering zich voor aan de conjunc-
turele onderbezetting in de bedrijfstak 
voor zover mogelijk tegenwicht te 
bieden, met name via het tot stand 
doen komen van bouwwerken die een 
bijdrage leveren aan de versterking 
van de economische infrastructuur. 
Wij onderschrijven dit uitgangspunt. 
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Stimulerende maatregelen voor de 
bouw zullen met name gezocht 
moeten worden in de sectoren van de 
util i teitsbouw en in de grond-, weg-
en waterbouw. In deze sectoren 
bestaat nog ruime behoefte aan 
bouwwerken en liggen bovendien 
besteksgerede plannen in overvloed 
te wachten. 

Hoewel mijn collega Van Amelsvoort 
al over de financiën gesproken heeft, 
heb ik toch nog een vraag over de 
financiële middelen. Hoeveel van het 
totaal aangewezen bedrag in de 
werkgelegenheidsnota is nu structu-
reel? Is het mogelijk om de continuïteit 
van aanslaande en goed lopende 
onderdelen uit het plan ook te 
verzekeren? Het plan bevat verder 
enige opmerkingen over internationale 
aspecten. Wat kan nu de EEG bijdragen 
aan deze oplossingen van onze 
problemen rond de werkloosheidsbe-
strijding? 

Wat is er eigenlijk gebeurd met de 
conclusies van de laatste Jumboraad, 
die toch behartigenswaardige dingen 
over werkgelegenheid probeerde te 
zeggen? Het wordt echt t i jd om 
eindelijk ernst te maken met de 
coördinatie van het beleid op finan-
cieel, economisch en sociaal terrein. 
Ik heb dit echter al sinds 1968 gezegd 
en ook de laatste muntwaardeherzie-
ning onderlijnde dit nog een keer. 

Een belangrijk deel van de werkge-
legenheid - de Minister van Binnen-
landse Zaken is ook in ons midden -
ligt in de quartaire sector. De quartaire 
sector heeft een groot belang bij een 
gezond bedrijfsleven. Van de quartaire 
sector kan men daarom offers vragen 
voor het herstel van de werkgelegen-
heid, die niet steeds direct tot werkge-
legenheid in deze sector zelf leiden. 
Door investeringen of bestedingen 
elders zal de quartaire sector toch 
indirect de vruchten in de vorm van 
meer financiële ruimte voor werk 
kunnen plukken. Wij achten het 
daarbij wel van belang dat de werkne-
mers in de quartaire sector mee 
kunnen praten over de besteding van 
de van hen gevraagde offers. 

Wij betreuren dan ook het teloorgaan 
van de werkgroep Werkgelegenheid, 
die functioneerde tussen het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en de 
ambtenarenorganisaties. Dit was voor 
ons een voorbeeld van sectoroverleg. 
Wij pleiten voor herstel daarvan; men 
moet open kunnen overleggen over 
de besteding van de offers die 
gevraagd zijn. 

Tot slot wi l ik iets zeggen over 
overleg met betrekking tot werkgele-

genheid. De komende jaren zal het 
werkgelegenheidsbeleid offers en 
inventiviteit vragen. Zo iets opleggen 
en dicteren kan niet vanuit Den Haag, 
kan zelfs moeilijk via een ca.o. en kan 
ook niet van boven af opgelegd en 
gedicteerd worden in een onderne-
ming. Het vereist voortdurend overleg 
en meningsuitwisseling. Als een 
belangrijk onderwerp in dit overleg 
zien wi j dan bij voorbeeld ook het 
investeringsloon. De overheid kan wel 
voorwaardenscheppend bijdragen 
aan het tot stand komen van zulk een 
overleg. Hierover heb ik tot slot twee 
vragen. Zien de bewindslieden iets in 
het naar analogie van de Arbeidsom-
standighedenwet jaarlijks aan de 
ondernemingsraad voorleggen van 
een werkgelegenheidsplan? 

Het voorliggende stuk spreekt 
voorts over sectoroverleg. Dat is een 
goede zaak. Om daarvoor over de 
nodige gremia te beschikken en 
daarvoor een kader te creëren heeft 
mijn fractie echter enige malen 
gevraagd om een wet op het sector-
overleg. Denken de bewindslieden daar 
ook nog wel eens aan? 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractieleider spreekt 
regelmatig over het drieluik van 
beleid op sociaal, economisch en 
financieel gebied. Vandaag zien wi j 
dat drieluik een beetje in werkelijkheid. 
Het ene luik wordt gevormd door de 
noodzaak van terugdringing van het 
financieringstekort en onze nationale 
lasten. Wij leven, gewoon gezegd, te 
veel op de pof. Mijn collega Marius 
van Amelsvoort getuigde van dat luik. 
Mijn collega Gerrit Gerritse sprak over 
het investeren, het verbeteren van het 
industriële klimaat en de kwartaire 
sector. Dusdoende vormde hij het 
tweede luik. Het derde luik, waarbij 
het gaat om arbeid en arbeid delen, is 
het deel waarover ik het een en ander 
zeg. 

Voor sommige mensen zou het 
interessant zijn, na te gaan wie van 
ons nu het midden-, het rechter- of 
het linkerluik is. Wat dat betreft heb ik 
van de week weer een stukje wijsheid 
opgedaan toen ik in de oude binnen-
stad van Deventer het volgende citaat 
tegenkwam: 'Wat van links kump of 
van rechts, gef weinig goeds en volle 
slechts'. 

Hoe het ook zij, de eerste twee 
luiken zijn niet toereikend om ieder 
die wi l en kan aan een baan te helpen. 
Dat hebben wi j als feit te aanvaarden. 
Bovendien wordt het aantal mensen 
dat een inkomen in de marktsector 

verwerft steeds kleiner, terwijl het 
aantal mensen dat aan die inkomens 
is gekoppeld met de dag groter wordt. 
Anders gezegd, de inkomens uit de 
marktsector trekken de kar en op de 
kar zitten alle uitkeringsgenieters, 
ambtenaren en trendvolgers. 

Telkenmale gaan mensen van voor 
de kar op de kar zitten. Wij moeten 
drommels goed beseffen dat degenen 
die voor de kar liepen en erop gaan 
zitten, financieel voor twee tellen. 

De mening van de fractie van het 
CDA is dat ons gebrek aan arbeid in 
de tachtiger jaren niet mag worden 
afgewenteld op bepaalde groepen, 
zoals jongeren, vrouwen en minderhe-
den. Het is een lakmoesproef op een 
beschaving: zijn wi j werkelijk zo 
democratisch en solidair dat wi j allen 
ertoe bereid zijn, in te schikken met 
arbeid en inkomen om anderen een 
kans op reële arbeid en reëel inkomen 
te geven? 

Over het belang van werk zowel 
voor de mensen zelf als voor de 
samenleving is veel gezegd en 
geschreven. Hierover kan ik nu 
zwijgen. 

In de discussies over deze proble-
men en alle gesprekken erover 
worden gaarne zij- en vluchtwegen 
ingeslagen. Dit is te begrijpen, omdat 
eerlijk delen nu eenmaal van 'au' 
gaat. Zo is er de gedachte van het 
arbeidsloze inkomen. Met genoegen 
nam onze fractie kennis van de 
beschouwingen van de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
hierover: nu is het een vluchtweg. 

Een zijweg is het geven van een 
uitkering. Beter is het wellicht, te 
spreken van een bedieningsstraat 
langs de hoofdweg van het recht op 
arbeid. Onze fractie is in voor experi-
menten op dit gebied. De problemen 
van vandaag zijn te groot om orthodox 
te doen. Deze experimenten moeten 
echter ergens toe leiden, in het belang 
van de jonge mensen, en zij moeten 
tijdelijk zijn. 

Wij hebben langzamerhand de 
indruk dat initiatieven op dit punt 
gaarne worden neergesabeld. 

Zo ken ik een nijver gemeentebe-
stuur dat met het plaatselijke bedrijfs-
leven en de lagere technische school 
met veel enthousiasme iets moois 
bedacht had voor de schoolverlaters. 
Toen kwamen de-gogen en de-logen 
en die zagen beren op de weg. 
Hiermee was het initiatief dood. 

Soms droom ik hiervan. Ik stel mij 
voor dat de-loog tegen de-goog zegt: 
'Ik zie een beer, ji j ook?'. 'Ja', zegt 
de-goog, 'ik zie ook een beer'. Samen 
zien zijn zij dus ten minste twee beren 
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op de weg. Laten wi j het bewindslied 
maar adviseren de KIR-methode 
(Kluitje In het Riet) toe te passen. De 
Minister schrijft een brief in de trant 
van: met belangstelling enz., het zal 
aan de interdepartementale werkgroep 
of wat dan ook worden voorgelegd. 

In mijn dromen zie ik dan een 
vergadering in een zaal met een grote 
balk. Elke keer als er weer een 
initiatief is platgemaakt, staat de 
voorzitter op en zet hij als een soort 
tankcommandant een streepje op de 
balk. Weer een slachtoffer! Mijn 
droom hield op toen de balk vol was. 
Hoe het verder is gegaan, weet ik niet. 

Toch zijn de problemen te ernstig. 
In feite moeten wi j de noodklok luiden 
voor de schoolverlaters. Diverse 
jongeren die in vorige jaren de school 
verlieten, hebben nog steeds geen 
werk. Intussen melden zich elke dag 
weer duizenden nieuwe toetreders. 
De groei van het aantal arbeidsplaat-
sen wordt overschaduwd door de 
afkalving van de bestaande arbeids-
plaatsen terwij l - wi j kunnen het niet 
genoeg herhalen - de beroepsbevol-
king per jaar met 40.000 a 50.000 
mensen toeneemt. Daarom is herver-
delen geboden. Vluchten kan niet 
meer. 

Het werkgelegenheidsplan-eerste-
versie is daarover duidelijk. Onze 
fractie zal, alvorens een aantal 
mogelijkheden en suggesties te 
noemen, enkele constateringen doen 
die voor de richting van het beleid 
van betekenis zijn. 

1. Het merendeel van degenen die 
voor het eerst toetreden tot de 
arbeidsmarkt heeft een opleiding voor 
de kwartaire sector. Wat dit betreft, 
zou men kunnen zeggen: 'Marie 
wordt nog steeds niet wijzer'. De 
arbeidsmarkt 'wijst' dus naar de 
kwartaire sector. Anders gezegd: de 
zwaarste nadruk bij herverdeling zal 
daar dan ook moeten liggen. Daarbij 
mag de verhoudingsgewijs gunstige 
inkomenspositie ook worden betrok-
ken. Zo verdient een 17-jarige leerling-
verpleegkundige bijna het dubbele 
van een 17-jarige leerling-automon-
teur. Waar zijn wi j eigenlijk mee 
bezig? 

2. De weg naar algemene arbeids-
tijdverkorting loopt voorlopig stuk op 
een tweetal hoofdzaken, te weten de 
onvolkomen arbeidsmarkt en de 
generatieverschillen. Er zijn onderne-
mingen en bedrijfstakken die geen 
kans zouden zien, mensen met 
vakkennis in voldoende mate te 
vinden. Men denke aan de Amsterdam-
se Droogdokmaatschappij. Het 

generatieverschil drukt zich met name 
uit bij de 'alleenverdiener' en bij de 
'meerverdieners'. 

Iemand die van één inkomen met 
meerderen moet leven heeft meer 
problemen bij een teruggang in 
inkomen, zeker wanneer dat inkomen 
aan de lage kant is. Anders gezegd: 
een kraandrijver in de industrie met 
een inkomen beneden modaal die ook 
te zorgen heeft voor een gezin heeft 
meer moeite, achteruit te gaan in 
inkomen dan het leraarsechtpaar 
zonder kinderen. Ten overvloede zij 
opgemerkt dat arbeidstijdverkorting 
alleen maar mogelijk is bij een 
evenredige inkomensverlaging. 

3. Het wordt door ons zeer betreurd 
dat een meer voor de hand liggende 
oplossing voor de haven lijkt te zijn 
gestrand. Ik doel op een effectief 
systeem van betaald educatief verlof. 
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid is daarover duidelijk. 
Als wi j een dergelijk systeem goed 
opzetten, slaan wij diverse vliegen in 
één klap. Immers, het zou voor vele 
werkenden goed zijn op gezette tijden 
even 'bij te tanken'; het zou bedrijven 
en instellingen kansen op kwaliteits-
verbetering geven, zeker als de 
inhoud van het onderwijs meer 
sociaal-economisch en technisch dan 
sociaal-cultureel zou zijn; vervolgens 
zou het nieuwe mogelijkheden geven 
voor het teruglopende onderwijs en 
tenslotte is het een goede bestrijding 
van de werkloosheid. Mijn fractieleider 
heeft al meermalen gewezen op de 
meerwaarde van het volwassenenon-
derwijs boven het onderwijs in de 
zogenaamde 'pré-periode'. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
gedachten worden door velen met 
instemming begroet. Vervolgens 
drinkt men een glas, maakt nog een 
plan en alles blijft zoals het was. Is 
hier nu sprake van onwil of van 
onmacht? Moeten wi j in dit goede 
land nu eerst dit soort van oplossingen 
tot op de bodem uitzoeken en vervol-
gens een studiecommissie benoemen? 
Bij dit onderwerp, en ook bij enkele 
andere, mis ik de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen. Ik 
hoop dat hij bij de beantwoording kan 
worden betrokken. 

4. Laten wi j goed begrijpen dat 
geen enkele arbeidsorganisatie, of het 
nu een winkel, een fabriek, een 
ziekenhuis of een school betreft, er 
behoefte aan heeft om bij een gelijk-
blijvende prestatie meer mensen met 
een navenant lager inkomen op te 
nemen. 

Dat is alleen maar lastig, maar toch 
zal het daarvan moeten komen; met 

andere woorden: er dient druk van 
buitenaf te worden uitgeoefend om 
een arbeidsorganisatie zover te 
krijgen. Binnen die organisatie echter 
zit men er niet op te wachten, integen-
deel, zeker indien het gaat om 
bedrijven die alle zeilen moeten 
bijzetten om het hoofd boven water te 
houden. Om dit energermate te 
doorbreken zullen vele middelen en 
initiatieven geboden zijn. 

Wanneer echter plannen en ideeën 
om tot vormen van herverdeling van 
arbeid te komen telkenmale worden 
neergesabeld, terwijl het aantal 
mensen zonder werk toeneemt, komt 
de plicht van de overheid om in die 
arbeidsoraganisaties herverdelend op 
te treden, wel dichterbij. Indien zulk 
een hoogwaardig goed als arbeid niet 
rechtvaardig wordt verdeeld, gaat het 
bij wijze van spreken op de bon. Zo 
ging het in de oorlog ook met brood, 
aardappelen en dergelijke. Voor de 
fractie van het CDA is het niet zover 
gekomen, maar er moet wel het een 
en ander gebeuren. 

Het werkgelegenheidsplan geeft 
een aantal gedachten en aanknopings-
punten om een beleid uit te zetten. 
Dit beleid moet prikkelen, stimuleren 
en uitdagen en daarbij een open oog 
voor de achteropkomers houden. 
Vandaag willen wi j vanuit die, door 
ons geschetste constateringen, wat 
gedachten en suggesties naar voren 
brengen voor dat beleid. Wij nemen 
aan dat de Minister en zijn Staatsse-
cretaris - die ik overigens persoonlijk 
hier nog begroet - die in beginsel 
positief zullen bejegenen en in het 
verdere overleg en beleid zullen 
betrekken. Wij hebben geen behoefte 
aan moties, want aan die vorm van 
kippedrift lijden wi j in het drieluik niet 
meer. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom met 
een eerste suggestie. Om in wielerter-
men te spreken - in onze partij is men 
aan het rijwiel verknocht, zoals u 
weet - : trek alles uit de kast op het 
gebied van om-, her- en bijscholing. 
Wij hebben de indruk dat op dit terrein 
veel meer kan dan er gebeurt, met 
name in de richting van technische 
beroepen. Hoeveel plannen liggen er 
voor en hoe lang duurt het voordat 
daar een antwoord op komt? Zijn we te 
bevreesd voor miskleunen? Het is in 
onze ogen beter om naast een aantal 
mislukte projecten een aantal goede te 
hebben, dan alleen maar een serie 
platgeprate initiatieven. 

Onze fractie is een warm voorstander 
van combinaties van scholing en 
arbeid. Mijn collega mevrouw Ria 
Oomen heeft bij de begrotingsbehan-
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deling een warm pleidooi daartoe 
gehouden. Ook heeft zij belangstelling 
gevraagd voor de zogeheten convents-
plannen. Ik voeg daaraan nog eens 
toe: aandacht voor wat ik noemde 
'een crash-programrna', gericht op 
functies waar een tekort is of dreigt te 
ontstaan, bij voorbeeld fotolassers. 
De vorige Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid beloofde mij , 
daarover na te denken. 

Wel zeg ik dit: doe in dit soort zaken 
asjeblieft niet zo moeilijk als bij die 
zogeheten BKE-projecten. Ik ben daar 
toevallig wat dichter bij betrokken en ik 
word er niet moe van, maar 'moei ' : 
da's nog veul erger. Om het wat 
Rooms uit te drukken: het is geen 
kruisweg met 14 staties, maar een met 
20 staties. 

Mijnheer de Voorzitter! Een 
bedrijfstak als de Twentse textielindus-
trie, die serieus probeert om er nog 
wat van te maken, heeft ter wille van 
het overleven en de daarmee samen-
hangende arbeidsmarktproblemen 
een opleidingsplan opgezet. Iedereen 
vond en vindt dat goed. 

Minister Albeda sprak in het 
openbaar lovende woorden en ook 

Staatssecretaris Deetman deed een 
duit in het zakje. Het past echter niet 
precies in de regeltjes en daarom kan 
het niet. En dat, terwij l dezelfde 
overheid geld uittrekt om de overle-
vingskansen van die bedrijfstak te 
doen onderzoeken. Eén van de 
conclusies uit dat onderzoek luidt: 
scholing zeer geboden. 

Ik heb de indruk dat bij de BKE het 
plan met het mooiste papieren 
verhaal het best in de prijzen valt. Je 
zou bijna zeggen dat het een beetje 
op de NCO lijkt. Ik vind dit geen goede 
weg, mijnheer de Voorzitter; liever 
een lans gebroken voor het kort-MBO. 
Dat spreekt ons aan. Wanneer het 
departement van Onderwijs en 
Wetenschappen moeilijk zit met het 
geld hiervoor, financier het dan maar 
mede uit scholingsgelden van andere 
departementen. Nu ik toch over geld 
spreek, wil ik de Minister een toelich-
ting vragen op het feit dat hij wil 
bezuinigen op de begeleiding bij 
beroepskeuze. 

2. De CDA-fractie pleit voor een 
nieuw maatschappelijk model: een 
werkweek van 32 uren, of daaromtrent, 
als doelstelling voor de nieuwkomers 
op de arbeidsmarkt, uiteraard met de 
daarbij behorende beloning. De weg 
via algemene, voor ieder gelijke 
arbeidstijdverkorting is immers te 
langdurig. Die doelstelling is toch 
reëel, zeker voor de quartaire sector, 

en het hebben van meer inkomens 
vergemakkelijkt dit. Wij wil len daartoe 
niet dwingen maar wij dringen er wel 
op aan. Op termijn zal het 40-urige 
model vanzelf aan het wankelen 
raken. Keulen en Aken zijn ook niet op 
één dag gebouwd en bovendien 
leiden vele wegen naar Rome. 

3. Hier en daar loopt men bij 
initiatieven tot herverdeling van 
arbeid, tegen de voorgeschreven 
lengte van de arbeidsdag. Om meer 
redenen pleiten wi j voor langere 
openingstijden van bedrijven en 
instellingen, zodat meer mensen in 
dagdelen of enkele dagen kunnen 
werken. Als de wet zulks belemmert, 
laten wi j dat dan veranderen. Is de 
wet niet de flessenhals, instrueer dan 
de Arbeidsinsiectie om, wat je noemt, 
mee te zoeken naar oplossingen. 

4. Over de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid is veel gezegd. Ik 
wees al op de bijdrage van mijn 
collega Ria Oomen bij de behandeling 
van de begroting. Wat moet het 
eigenlijk goed toeven zijn in een land, 
waar men eenvoudig het begrip 
jeugdwerkloosheid niet accepteert. 
Een netwerk van scholing en arbeid 
staat in zulke landen gereed. 

Onze opstelling is duidelijk: geef 
elke jeugdige een paar maanden de 
kans om het zelf uit te zoeken. En 
daarna zal met haar of hem een plan 
van aanpak moeten worden ontwik-
keld. Dat kan zijn: solliciteren met een 
helpende hand, ook voor deeltijdfunc-
ties; terug naar het onderwijs in welke 
vorm dan ook; een stage vervullen in 
binnen- of buitenland of een meng-
vorm van opleiding, en werk of pro 
deo-arbeid met een uitkering. In ons 
denken is lummelen er niet bij. 

5. In veel brieven en tijdens 
spreekbeurten wordt mij altijd de 
vraag voorgelegd: is het wel redelijk 
dat je in het ene huishouden twee 
volle banen treft en in het andere 
alleen werkloosheid. Die vraag wordt 
mij ook door mensen met die banen, 
gesteld. Ook deze mensen zitten er 
soms mee. Ik stel dit hier aan de orde 
op gevaar af verkeerd begrepen te 
worden. Het antwoord is: vrouwen en 
mannen hebben dezelfde rechten als 
het gaat om arbeid. Naar mijn oordeel 
hebben vrouwen op dat punt zelfs een 
'tegoed-bon'. In een goed partnership 
bepalen man en vrouw samen hoe en 
waar zij aan het arbeidsproces zullen 
deelnemen of zullen blijven deelne-
men. 

Bij die bepaling mogen zij hun ogen 
niet sluiten voor de maatschappelijke 
werkelijkheid, namelijk gebrek aan 
arbeid. Op die manier gezien zijn twee 

volle banen maatschappelijk niet 
geheel te verdedigen. Dan samen wat 
minder, maar niet de man of de 
vrouw uit het arbeidsproces. Dat 
brengt mij op de constatering dat er 
in ons land te weinig keuzes zijn voor 
deeltijdarbeid, duobanen, enzovoorts. 
Het werkgelegenheidsplan zet 
deeltijdarbeid centraal, zij het als een 
soort overgang. De Minister en de 
Staatssecretaris zullen begrijpen dat 
ik daarmee van harte instem. De vaag 
is echter, wat verder te doen. De 
jongste resultaten zijn niet bemoedi-
gend. Wij zijn kennelijk niet op de 
goede weg. Wellicht is een herijking 
van de regelingen geboden of 
misschien wel het weglaten daarvan. 
Ik kom daarop verder in mijn betoog 
terug. 

Welke voorstellen tot wijziging van 
wetten en regelingen zijn in aantocht 
om de belemmeringen tegen het op 
flinke schaal bevorderen van deeltijd-
arbeid weg te nemen? Overigens - ik 
herhaal dat nog eens - is het doorgaans 
meer een zaak van wil len dan een zaak 
van alleen wegnemen van hobbels. 
Elke arbeidsorganisatie zou bij het 
openvallen van een functie direct 
kunnen nagaan of die functie in 
deeltijd kan worden verricht. 

Verdient het geen overweging om 
alle instellingen, ondernemingen, 
bedrijfstakken, overheidsdiensten, die 
op enigerlei wijze gefinancierd of 
medegefinancierd worden uitcollectie-
ve middelen, voorwaarden te stellen 
in de zin van herverdelingsmaatrege-
len? Geen dwangbuis, maar wel erom 
vragen in de zin van: wat kunnen 
jullie en wat doen jullie? Als daar niet 
of onvoldoende op wordt gereageerd, 
kun je overwegen om steviger op te 
treden. Zijn de arbeidsmarktmaatrege-
len, subsidieregelingen, niet van 
toepassing op overheidsinstellingen 
met eigen inkomsten? Is dat wel een 
verstandige maatregel? 

Wi j denken dat het verstandig is om 
naast het overleg met werkgevers en 
werknemers op centraal niveau 
- waarover straks nog een enkele 
opmerking - ook te zoeken naar 
mogelijkheden om met sectoren, 
grote ondernemingen te overleggen 
wat zij zouden kunnen doen om meer 
mensen, in het bijzonder jonge 
mensen, een kans op arbeid te geven. 
Zijn daarbij specifieke problemen, 
zoek dan daarvoor gezamenlijk een 
oplossing. Gebruik daarvoor bij 
voorbeeld het stimuleringsgeld voor 
deeltijdarbeid. Je lost de zaken dan 
soepeler op en leg een en ander dan 
neer in een soort gentlemen's agree-
ment. 
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Weijers 

Onlangs sprak ik met enkele 
groepen mensen, die na het bereiken 
van de 57,5-jarige leeftijd niet meer 
hoefden te werken. In dat gesprek 
waren twee hoofdthema's. Het ging 
ten eerste over de manier waarop zij 
door instanties worden behandeld. 
Dat vonden zij vernederend; week-
briefjes, sollicitatieplicht, enzovoorts. 
Daarvoor moet toch een oplossing te 
bedenken zijn? 

Het tweede thema was fundamente-
ler: het zich toch te vroeg uitgeran-
geerd voelen. Ik herhaal nogmaals 
mijn waarschuwend woord: het is 
niet goed zo makkelijk die leeftijden te 
verlagen; dat breekt ons op termijn 
op, bovendien maak je er mensen 
doorgaans echt niet zo gelukkig mee. 
Het is beter te koersen naar uittreding 
gekoppeld aan de lengte van het 
arbeidsproces. Wie veertig jaar of 
daaromtrent gewerkt heeft, zal mogen 
gaan en dan bij voorkeur via deelti jd-
arbeid. 

Veel van wat ik wilde zeggen, laat ik 
rusten tot de gedachtenwisseling over 
de volgende versie van het werkgele-
genheidsplan. Wel wil ik nog aandacht 
schenken aan de inkomensverhoudin-
gen in relatie tot de arbeidsmarkt. Een 
discussie hierover en over het 
inkomensbeleid in het algemeen staat 
nog steeds te wachten. Hoe smeden 
wi j de werkloosheidsregelingen nu 
snel aaneen met daarbij goed uitgerus-
te regionale bestuurslichamen? De 
Minister kent onze opvattingen 
hierover. 

Er ligt een aantal projecten voor, 
dat onze belangstelling heeft. Ik denk 
hierbij aan dat van de Heidemij. Wat 
gebeurt hiermee? Dat spreekt ons 
aan. Zo liggen er ook gedachten van 
bij voorbeeld de provincie Drenthe. 

Er is al eerder gewezen op het 
belang van een goed functionerend 
uitzendwezen, mede voor een goed 
functionerende arbeidsmarkt. Nu de 
Staatssecretarissen van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid én van Economi-
sche Zaken in één persoon hier 
aanwezig zijn, zou ik een visie hierop 
graag vernemen. Al met al is er veel 
werk aan de winkel. Vermoedelijk zal 
het Ministerie anders gaan heten, 
namelijk het Ministerie van Werkgele-
genheid Sociale Zaken. Dit is symbo-
lisch bedoeld! 

De boventoon van het beleid is: 
werk voor ieder die wi l en kan 
werken. Dit geldt niet alleen voor het 
Ministerie, maar ook voor de sociale 
partners. Onze fractie juicht het tot 
stand komen van een sociaal contract 
zeer toe. Het zal dan om meer moeten 

gaan dan om inkomens, sociale 
zekerheid en dergelijke vraagstukken. 
De boventoon moet de arbeid worden. 
Wordt dit niet de boventoon, dan mag 
het geen sociaal contract heten. 

De Nederlandse samenleving staat 
voor een keuze. Indien wi j niet met 
elkaar kunnen herverdelen, is de 
ontkoppeling nabij. Wi j wensen de 
Minister en zijn Staatssecretaris alle 
succes toe om tot een goed evenwich-
tig sociaal contract te komen. Wij 
wensen hen sterkte en wijsheid, want 
de materie is uitermate weerbarstig. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

De Voorzitter: De Regering zal 
donderdag antwoorden. 

Voorzitter: Van Rossum. 

Aan de orde is de Raming der voor de 
Tweede Kamer in 1983 benodigde 
uitgaven, alsmede aanwijzing en 
raming van de middelen (17 395). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Evenals bij het verslag, 
wi l ik namens de fractie van het CDA 
woorden van dank en waardering 
richten aan het Presidium en het 
Kamerpersoneel voor de wijze 
waarop zij het afgelopen jaar hebben 
gefunctioneerd. Namens de fractie 
van het CDA kan ik ook mijn tevreden-
heid uitspreken over het feit dat, 
blijkens de nota naar aanleiding van 
het verslag, bladzijde 1, per 1 januari 
1983 de in het vijfjarenplan gestelde 
doelstellingen in beginsel worden 
gerealiseerd. 

De fractie deelt het standpunt van 
het Presidium dat, gezien de zorgwek-
kende sociaal-economische situatie 
van ons land, wat de toekomstige 
ontwikkelingen betreft, voorzichtig zal 
moeten worden geopereerd. Terughou-
dend beleid is thans geboden. Ove-
rigens staat dit een evaluatie van de 
fractie-assistentie naar de mening van 
de fractie van het CDA niet in de weg. 

Bij het formuleren van een perso-
neelsbeleid voor het personeel in 
dienst van de Kamer zal worden 
bepaald dat het percentage gehandi-
capten dat van het personeelsbestand 
deel uit dient te maken, zeker niet 
lager komt te liggen dan voor de 
particuliere sector verplicht is gesteld. 
De fractie van het CDA is blij met deze 
toezegging van het Presidium. De 

fractie dringt aan op een snelle 
totstandkoming van een schriftelijk 
geformuleerd personeelsbeleid, 
waarbij behalve aan gehandicapten 
aandacht zal worden besteed aan 
deeltijdfuncties, aan het plaatsen van 
vrouwen met name in hogere functies 
en aan etnische minderheidsgroepe-
ringen, al naar gelang de aard van de 
vacante functie. 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie 
van het CDA ondersteunt het Presidi-
um waar ter zake van de personeels-
formatie bij het restaurantbedrijf 
ernaar wordt gestreefd, bij een 
enigszins gereduceerde formatie, het 
aantal banen te vergroten, zodat in 
deeltijdarbeid het aantal mensen dat 
participeert in het arbeidsproces in 
deze sector van de Kamer per saldo 
groter zal zijn. Dat bij hetveranderings-
proces dat in het restaurantbedrijf 
zich zal gaan voltrekken in ruime mate 
geluisterd zal moeten worden naar de 
ervaringen van het personeel, spreekt 
voor de fractie van het CDA vanzelf. 
Deze contacten kunnen op zeer 
informele wijze plaatsvinden. 

Bij de leden van de fractie van het 
CDA was met betrekking tot de 
gereduceerde prijs die het Kamerper-
soneel betaalt voor de diensten van 
het restaurantbedrijf, de vraag 
gerezen of een prijsverschil voor 
leden en Kamerpersoneel dat een 
ambtelijk inkomen geniet dat ten 
minste gelijk is aan de schadeloostel-
ling van Kamerleden, wel gerechtvaar-
digd kan worden. Inderdaad liggen de 
prijzen bij de ministeriële kantines 
lager. Daar ligt het echter ook met de 
geboden service anders. Wat is de 
reactie van het Presidium op deze 
benaderingswijze? 

Mijnheer de Voorzitter! De leden 
van de fractie van het CDA vragen 
naar een onderzoek door bij voorbeeld 
Organisatie en Efficiency naar de 
plaats en de functie van de informa-
tiebalie binnen de huidige organisatie 
van de Kamer, waarbij dan wordt 
uitgegaan van de wensen van de 
gebruiker. De gebruiker zal in dit 
verband hoofdzakelijk zi jn: het 
kamerlid, de fractiemedewerker en de 
persoonlijke medewerker die ter 
voorbereiding van zijn werk in dit Huis 
betreffende een bepaald onderwerp 
informatie tracht te vergaren op een 
zo doelmatig mogelijke wijze. Hoe ziet 
het Presidium in dit verband de 
verhouding tussen enerzijds de 
gegevens uit de afdeling Registers en 
Parlementair Drukwerk en anderzijds 
de persdocumentatie en het literatuur-
onderzoek? De legislatieve bestanden 
worden gekenmerkt door compleet-
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Van der Burg 

heid. Bij de persdocumentatie kan die 
nagestreefd worden. Maar de diverse 
lieteratuurbestanden bevatten een 
selectie. De fractie van het CDA vraagt 
zich nu af, of de bibliotheek" en 
documentatiedienst wel een voldoend 
zware rol speelt bij de voorbereiding 
van de opzet van de informatiebalie. 
De fractie van het CDA onderschrijft 
overigens de mening van het Presidi-
um, dat bij het instellen van de 
informatiebalie heel goed een meer 
integrale benadering van de documen-
taire informatievoorziening past. 

Mijnheer de Voorzitter! Het onder-
zoek naar de praktische gevolgen 
bepaalt of de fractie van het CDA 
kiest voor handhaving van de huidige 
situatie voor het fractiepersoneel dan 
wel een volledig ambtenaarschap 
wenst, dat wil zeggen indiensttreding 
van het personeel van de fractie van 
de Tweede Kamer. Centraal daarbij 
staat de eigen autonomie van de 
fractie ten aanzien van het personeels-
beleid. Daarop zal de constructie die 
aan het dienstverband van fractieme-
dewerkers met de Kamer ten grondslag 
zal liggen, worden beoordeeld. De 
fractie van het CDA steunt de opvat-
ting van het Presidium dat deze 
operatie financieel neutraal dient te 
verlopen, zo dat enigszins mogelijk is. 
Bij de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de status van het 
fractiepersoneel passen een paar 
kanttekeningen. 

Allereerst vragen wi j ons af of het 
wel wenselijk is per fractie te kiezen 
voor handhaving van de huidige 
situatie dan wel voor een ambtenaar-
schap. 

Indien de zaak niet budgettair 
neutraal wordt geregeld, ontstaat bij 
ambtenaarschap een versluierde 
toelage aan de desbetreffende fractie. 
Ook het verschijnsel van de dubbele 
rechtspositie, zowel fractiemedewerker 
als persoonlijk medewerker, lijkt uit 
het oogpunt van een goed personeels-
beleid minder wenselijk. De handha-
ving van deze dubbele rechtspositie 
bij ambtenaarschap is ook een nader 
te verkennen probleem. De CDA-fractie 
acht de problematiek rondom de 
status van het fractiepersoneel nog 
niet opgelost, maar is bereid via haar 
vertegenwoordigers de nu door het 
Presidium gekozen weg nader te 
verkennen. 

De CDA-fractie betreurt het dat het 
Presidium zich op het standpunt stelt 
dat voor kamerleden bij buitenlandse 
reizen dezelfde faciliteiten moeten 
gelden als voor een bepaalde categorie 
ambtenaren. Onze fractie zou een 

voorbeeldfunctie van Kamerleden 
meer op zijn plaats achten. Mede 
namens mijn collega's Nuis en 
Castricum dien ik daarom een motie 
in. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Van der 
Burg, Castricum, Nuis, Van Dam en 
Poppe wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

van oordeel, dat bij intercontinentale 
vliegreizen ambtenaren voortaan in 
de economy class dienen te reizen; 

van oordeel, dat een zodanige 
besteding van het reisbudget van de 
Kamer moet worden nagestreefd, dat 
het reisprogramma niet onnodig 
wordt ingeperkt; 

overwegende, dat het reizen per 
vliegtuig in de economy class in 
plaats van in de royal class, gezien het 
aanzienlijke kostenverschil hiertoe in 
belangrijke mate kan bijdragen; 

van oordeel, dat het Reisbesluit voor 
Ambtenaren moet worden aangepast; 

spreekt uit, dat de regels voor het 
reizen van kamerleden nadien zo 
gewijzigd moeten worden, dat 
voortaan bij intercontinentale vliegrei-
zen in de economy class wordt 
gereisd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 10 (17 395). 

De heer Evenhuis (VVD): Als ik het 
dictum goed begrijp, is de heer Van 
der Burg van mening dat voor alle 
ambtenaren in de toekomst moet 
gelden dat bij intercontinentale reizen 
per economy class wordt gereisd. 

De heer Van der Burg (CDA): Dat 
heeft de heer Evenhuis goed begrepen. 

De heer Evenhuis (VVD): Betekent dit 
dat de heer Van der Burg het debat 
verlegt van de raming naar het gehele 
ambtenarenapparaat als zodanig? 

De heer Van der Burg (CDA): Ja. 

De heer Evenhuis (VVD): Akkoord. 

De heer Van der Burg (CDA): De 
afdeling voorlichting was vroeger 
direct aan het Presidium gekoppeld. 
Nu zitten daar een directeur en een 
adjunct-directeur tussen. Deze 
organisatie wijkt af van de op de 
ministeries gebruikelijke. Wordt 
daardoor de effectiviteit van de 
voorlichting in- en extern niet ge-
schaad? 

Naar aanleiding van recente 
persberichten wens ik namens de 
CDA-fractie uit te spreken dat nieuw-
bouwplannen voor de Tweede Kamer 
geen verder uitstel gedogen. Onze 
fractie kan instemmen met de nota 
van wijziging tot verhoging van de 
raming ter zake van de post Fractie-
kosten, die als gevolg van het effect 
van de motie-Nijhof achterliep. Deze 
zaak is daardoor thans rechtgetrokken. 

D 
De heer Nuis (D'66): Nu deze week 
zoveel zaken door de Kamer moeten 
worden behandeld, zijn wij verplicht 
tot uiterste beknoptheid waar het 
onze eigen huishouding betreft. Veel 
moet worden weggelaten, maar 
hierbij behoren niet het uitspreken 
van onze waardering voor het werk 
van het Presidium en zeker niet het 
bedanken van de vele medewerkers 
van de Kamer in hun talrijke en niet 
altijd overzichtelijke geledingen. 

Ik ben een tamelijk vers kamerlid en 
sta nog dicht bij mijn eerste indrukken. 
Deze indrukken zijn dat hier in het 
algemeen een werksfeer heerst, waar 
menig perfect geoutilleerd bedrijf 
jaloers op zou zijn. Dat is de verdienste 
van alle bewoners van ons fraaie 
maar langzamerhand in al zijn voegen 
krakende labyrint. Tevredenheid over 
de mensen mag echter niet niet leiden 
tot kritiekloosheid ten aanzien van het 
systeem. 

Het parlementaire stelsel, en 
daarbinnen het functioneren van de 
Kamer, wordt scherp van buitenaf 
bekritiseerd. Dat veel van die kritiek 
ons hierbinnen onterecht voorkomt, 
mag geen reden zijn tot een louter 
verdedigende houding van zelfrecht-
vaardiging. Zelfonderzoek is geboden. 
De kwalen zijn bekend genoeg: de 
wereld van de deelbelangen die het 
stelselmatig dreigt te winnen van de 
wereld van het geheel, om een 
bekend rapport te citeren, niet alleen 
in de structuur van de rijksdiensten 
maar ook in de micro-kosmos van 
deze Kamer; de wassende invloed 
van de vierde en vijfde macht die de 
werkelijke greep van de Kamer op de 
hoofdlijnen van het beleid doet 
verslappen; de kwalitatieve gevolgen 
van de enorme kwantitatieve toene-
ming van het werk dat gedaan wordt 
of gedaan zou moeten worden. Hoe 
staat het echter met de remedie? 

Ik heb de indruk dat wi j ons, 
wellicht uit reactie tegen al te oeverloze 
klaagzangen, hier vooral bezighouden 
met de allernoodzakelijkste vert imme-
ringen op de zeer korte baan. Ik 
spreek nu figuurlijk, want de gedachte 
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die laatstelijk plotseling is opgekomen 
dat ook letterlijk de nieuwbouw op de 
lange baan zou kunnen raken, vervult 
ons met grote zorg. Ik zei het al: het 
labyrint kraakt echt en uitstel van de 
nieuwbouw is niet te doen. 

Als ik over figuurli jke vert immerin-
gen praat - daarop kom ik nu terug -
denk ik aan de discussie over de aard 
van en over het aantal vaste en 
bijzondere commissies, die het 
afgelopen jaar in verschillende 
verbanden is gevoerd. Er zijn wat 
knoopjes doorgehakt, maar tot een 
diepergravende discussie is het niet 
gekomen over de vragen hoe wij ons 
werk zouden moeten organiseren in 
het licht van de ontwikkeling van dat 
werk en wat wi j daarvoor nodig 
hebben aan mensen en middelen. 

Het moet mogelijk zijn zulke vragen 
aan te pakken zonder te vervallen in 
tot niets leidende algemeenheden aan 
de ene kant of al te oppervlakkig 
onderhoudswerk aan de andere. Het 
lijkt mij daarbij weinig zinvol een 
scherpe scheiding aan te brengen 
tussen politieke en louter organisato-
rische aspecten van het functioneren 
van de Kamer, want deze dingen zijn 
verweven als lichaam en geest of als 
inhoud en vorm. Het is geen nieuw 
onderwerp, maar ik wi l er nu een 
concrete suggestie aan verbinden. 

Wij zouden een gemengde commis-
sie kunnen instellen, bestaande uit 
kamerleden, misschien enkele 
oud-kamerleden, personeelsleden van 
de Kamer en externe deskundigen om 
de werking van de Kamer door te 
lichten op de zojuist door mij omschre-
ven manier, namelijk grondig en toch 
praktisch en met de opdracht om snel 
te werken. Ik verwacht niet dat het 
Presidium deze gedachte onmiddelli jk 
overneemt, want dat zou rieken naar 
onbedachtzaamheid - dat is het 
laatste waarvan ik het Presidium zou 
willen beschuldigen - maar ik hoop 
wel dat het er serieus over wil 
nadenken. 

Ten aanzien van de documentatie 
en de noodzakelijke integratie daarvan 
kan mijn fractie zich vinden in de 
grote lijnen die door het Presidium 
zijn uitgezet en trouwens ook in de 
wijze woorden die gewijd worden aan 
de noodzaak organisatorische wense-
lijkheid aan te passen aan financiële 
en zeker ook menselijke mogelijkhe-
den. De informatiebalie lijkt een goed 
idee, al kan ik mij van de uitwerking 
ervan nog geen erg heldere voorstel-
ling maken. Zit er straks achter die 
toonbank een balie-informateur of 
•informatrice, al of niet bijgeschoold. 

die geacht wordt antwoord te geven 
op alle mogelijke vragen, van de 
betrekkelijk simpele, die nu naar 
parlementair drukwerk gaan, tot de 
soms duivels ingewikkelde die nu bij 
de documentalisten terechtkomen? 
Of zitten er meer mensen achter die 
balie, met een taakverdeling naar 
moeilijkheidsgraad? Of moeten wi j 
met de ingewikkelde vragen toch 
maar naar de bibliotheek blijven 
gaan? 

Het valt mij trouwens op dat de 
bibliotheek in de stukken nergens 
genoemd wordt, tenzij misschien in 
vermomming. Ergens is sprake van 
een minderheid van werkgroepleden 
die met een afwijkend standpunt zal 
komen over die informatiebalie. Ik wil 
over die zaak graag wat nadere 
opheldering hebben. 

Tot slot wi l ik nog enkele zaken 
aanroeren die het personeelsbeleid 
betreffen. Mijn fractie is bijzonder 
verheugd dat voor de fractiemedewer-
kers de kogel door de kerk is en dat de 
verbetering van hun rechtspositie nog 
dit jaar kan ingaan. Enige zorg baarde 
ons het zinnetje in de nota naar 
aanleiding van het verslag dat meldt 
dat, als de operatie niet financieel 
neutraal kan verlopen, dit 'aanleiding 
tot heroverweging' zal zijn. Heroverwe-
ging is de laatste ti jd een zeer beladen 
woord geworden. Het Presidium 
bedoelt toch niet te zeggen dat het 
alsnog mogelijk is dat het allemaal 
niet doorgaat? 

Mijn fractie wil verder het Presidium 
complimenteren met de schijnbaar 
moeiteloze wijze waarop men uit het 
probleem van de achtergebleven 
fractiekosten is gekomen. Het amende-
ment op artikel 11 heeft onze warme 
instemming. Ik wacht mij ervoor er 
ook maar één woord meer over te 
zeggen. 

Wij steunen de suggestie een 
evaluatie van de regeling voor de 
persoonlijke medewerkers te doen 
plaatsvinden. De rechtspositie van de 
persoonlijke medewerkers mag dan 
heel anders zijn dan die van de 
fractiemedewerkers, zij is ook slechter. 
Er zal iets aan moeten worden 
gedaan. 

Ook zou het goed zijn na te gaan 
hoe dit instituut in de praktijk werkt, 
of het aan de behoefte voldoet en of 
het daaraan in voldoende mate 
voldoet. Uiteraard raken wi j hierbij 
aan het bredere zelfonderzoek naar 
het functioneren van de Kamer 
waarover ik zojuist sprak. 

Het is jammer dat er nog weinig te 
melden was over het personeelsbeleid 
op de langere termijn, al heeft het 

Presidium daarvoor een aannemelijke 
verontschuldiging. De Kamer heeft er 
nu wel erg vaak naar gevraagd. De 
volgende keer rekenen wi j dus vast op 
concrete mededelingen over het 
beleid ten aanzien van deeltijdwerk, 
emancipatie, loopbaanbeleid en 
dergelijke belangrijke zaken. 

Het vorige jaar heeft de Kamer het 
Presidium krachtig aangespoord werk 
te maken van de crèche om enkele 
zwaarwegende redenen die genoeg-
zaam bekend zijn en die ik daarom 
niet zal herhalen. Die redenen gelden 
mijns inziens nog steeds. Wij zijn het 
niet eens met de stelling dat het 
opnieuw peilen met het oog op de 
verkiezingen weinig zinvol is. Integen-
deel! Er is alle reden juist direct na de 
verkiezingen en de daarmee samen-
hangende wisseling van personen 
nog eens te kijken hoe het ermee 
staat. 

Belangrijker is dat wordt uitgezocht 
wat de verschillende mogelijkheden 
zijn, eventueel in samenwerking met 
andere instellingen en wat deze 
verschillende mogelijkheden dan 
moeten kosten. Dan weten wi j 
eindelijk precies waarover wij praten. 
Dan pas kunnen wij reëel beslissen of 
wi j het kunnen doen of niet. Het 
Presidium wacht het standpunt van 
de Kamer af, zo lees ik. Het heeft een 
wat ingewikkelde en indirecte redene-
ring opgezet om aannemelijk te 
maken dat de Kamer sinds de indiening 
van de motie-Wessel van het vorige 
jaar van standpunt is veranderd, 
ofschoon de Kamer dat nimmer met 
zoveel woorden heeft gezegd. 

Ik help het Presidium graag af van 
de martelende onzekerheid ten 
aanzien van de houding van de Kamer 
in dit opzicht. Dit kan natuurlijk alleen 
door het indienen van een motie die 
opnieuw om een ondubbelzinnige 
uitspraak van de Kamer vraagt. 
Misschien doe ik dat ook in tweede 
instantie, maar ik volsta nu met een 
pertinente vraag. Is het Presidium 
bereid een kleine commissie in te 
stellen, bestaande uit enkele kamerle-
den en medewerkers van de Kamer, 
die voor het einde van het jaar 
uitzoekt wat nu de behoefte is, wat 
mogelijk is en wat de mogelijkheden 
nu kosten? Is het Presidium bereid op 
basis van dergelijke recente gegevens 
het volgend jaar bij de raming een 
concreet voorstel te doen? Als het 
Presidium nu zegt dat het niet weet of 
de Kamer dat wel w i l , zal ik dat met 
genoegen helpen uitzoeken door 
middel van een motie in tweede 
instantie. 
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De Voorzitter: De heer Nuis had het 
over een amendement dat hij graag 
wilde steunen, maar dat is mij niet 
bekend. 

De heer Nuis (D'66): Sorry, het is een 
nota van wijziging bij artikel 11. Het is 
een vreselijk ingewikkelde zaak. 

D 
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is een goede 
gewoonte het debat over de raming 
van de Kamer te beginnen met het 
uitspreken van een woord van dank 
voor de activiteiten die het kamerper-
soneel en het Presidium in het bijna 
achter ons liggende parlementaire 
jaar hebben verricht. Wat mijn fractie 
betreft, is dat meer dan een gewoon-
tegebaar. Juist in deze politiek 
instabiele tijden is het erg belangrijk 
dat er enkele stabiliserende factoren 
in dit gebouw aanwezig zijn waarop 
de Kamer altijd kan terugvallen. Het 
Presidium en het personeel zijn 
bakens in een woelige zee. 

Achtereenvolgens laat ik enkele 
punten kort de revue passeren; kort, 
omdat deze raming nauwelijks nieuw 
beleid bevat, maar een uitwerking is 
van beslissingen die in voorgaande 
jaren zijn genomen. In een ti jd waarin 
bezuinigingen aan de orde van de dag 
zijn, kan het niet anders dan dat ook 
de Kamer in haar eigen 'huishouding' 
zich aansluit bij hetgeen waarover op 
het punt van bezuinigingen consensus 
bestaat, al lopen de meningen op dit 
punt nogal uiteen, zoals ook vanmid-
dag is gebleken. Mijn fractie onder-
schrijft de stelling dat de Kamer 
gehouden is een zo evenredig 
mogelijke bijdrage aan de bezuini-
gingsoperaties te leveren, mits dit niet 
ten koste gaat van een goed functio-
neren van het parlement. 

Juist in een tijd waarin beleidswijzi-
gingen door het kabinet op velerlei 
gebied worden geïntensiveerd is een 
versterkte parlementaire controle, dus 
een goede toerusting van het parle-
ment en de daarin werkende fracties, 
dringend noodzakelijk. 

Het goed functioneren van het 
parlement mag door bezuinigingen 
niet worden aangetast. In nauwe 
samenhang daarmee moet de 
werkgelegenheid die Kamer, fracties 
en individuele leden hebben te 
bieden, worden ontzien. Daarom 
dringt mijn fractie opnieuw aan op 
het, waar mogelijk, scheppen van 
deeltijdbanen, opdat meer mensen bij 
de arbeid in ons eigen Huis betrokken 
kunnen worden en opdat zij die 
anders moeilijk toagang tot de 

arbeidsmarkt krijgen - ik denk hierbij 
bij voorbeeld aan zij die de zorg over 
kinderen hebben - ook aan de slag 
kunnen gaan. 

Zo lijkt het met name voor die 
laatste categorie heel aantrekkelijk om 
binnen de Kamer een functie te 
vervullen, waarbij men tijdens de 
recessen niet behoeft te werken, zodat 
tijdens de schoolvakanties de rol van 
huisvader of -moeder kan worden 
vervuld. Onze fractie juicht het 
streven van het scheppen van meer 
deelti jdbanen bij het restaurantbedrijf, 
waarover het Presidium in de stukken 
in het bijzonder spreekt, toe. 

Met het vaststellen van deze raming 
is de laatste fase van het vijfjarenplan 
voor uitbreiding van de fractiestaven 
met ongeveer 60% bereikt. Daarmee 
is niet gezegd dat ze nu wat betreft 
omvang en/of samenstelling op het 
gewenst niveau zijn gekomen. Wi j 
zouden graag zien dat omstreeks 
1984, nadat wi j enige ervaring hebben 
kunnen opdoen met het functioneren 
van de uitgebreidere staven, de 
balans werd opgemaakt. Het lijkt ons 
nu in velerlei opzicht niet de tijd om 
nieuwe voorstellen voor nieuwe 
vijfjarenplannen te doen. 

Hoewel wi j eigenlijk vinden dat de 
situatie van een tweede categorie 
(fractie)medewerkers dringend moet 
worden verbeterd, komt het ons 
ongewenst voor, daartoe thans 
concrete voorstellen te doen die geld 
- well icht veel geld - zullen kosten. 
Men zal begrijpen dat ik doel op de 
positie van de persoonlijke medewer-
kers. Wij menen dat zowel de taakorrv 
schrijving als de reële taakinhoud, de 
rechtspositie, de honorering en het 
ontbreken van bijna iedere secundaire 
arbeidsvoorwaarde en enige vorm 
van pensioenvoorziening een aanhou-
dende bron van zorg moet zijn voor 
de Kamer. Verbeteringen kunnen niet 
op de lange baan worden geschoven. 
Daarom verzoek ik ook op deze plaats 
het Presidium, een werkgroep in te 
stellen die de door mij geschetste 
problematiek onder ogen ziet en 
eventueel voorstellen doet ter verbe-
tering van de geschetste situatie. 

Het Presidium heeft in de nota naar 
aanleiding van het verslag laten 
weten, af te wachten hoe de Kamer 
dit voorstel van de fractie van de 
PvdA tegemoet treedt. Wij wachten 
met vertrouwen de meningsvorming 
van de verschillende fracties af en 
gaan ervan u i t , dat het Presidium nog 
in dit debat de instelling van de 
werkgroep toezegt. Wat ons betreft, 
kan die snel aan de slag om nog vóór 
het eind van dit jaar en dus voordat 
op ambtelijk niveau met de voorberei-

ding van de raming voor 1984 wordt 
begonnen, haar bevindingen te 
rapporteren. 

Ik ben begonnen met het uiten van 
waardering voor het werk van het 
kamerpersoneel in het algemeen. Eén 
categorie zou ik deze keer extra wil len 
bedanken, namelijk het personeel van 
het restaurantbedrijf, dat ervoor zorgt 
dat wi j in dit gebouw niet alleen 
behoorlijk kunmen werken, maar ook 
het lichamelijk welzijn op peil kunnen 
houden. Ondanks de vervelende 
gebeurtenissen van de afgelopen 
maanden zijn zij erin geslaagd, de 
werkzaamheden naar behoren te 
vervullen, hoewel werkvloer en 
personele bezetting nogal eens 
wisselden. 

Ik mag aannemen dat, nu de 
grootste moeilijkheden bij het restau-
rantbedrijf achter de rug lijken te zijn, 
er snel voorstellen zullen worden 
uitgewerkt om het rekeningsysteem te 
verbeteren. Wij denken daarbij bij 
voorbeeld aan het invoeren van het 
credit-cardsysteem, zoals door mijn 
fractie in de schriftelijke voorbereiding 
van deze raming is gesuggereerd. 

Over PARAC en PDC kan ik, gezien 
de mededeling dat bij de raming voor 
1984 een evaluatienota zal worden 
gevoegd, kort zijn. Ik zou het bijzonder 
op prijs stellen, als de mogelijkheden 
tot uitbreiding van het aantal in het 
gebouw te plaatsen terminals werden 
onderzocht, zodat de door PARAC 
opgeslagen gegevens gemakkelijker 
toegankelijk kunnen worden gemaakt. 

Een probleem dat ons al lange tijd 
bezighoudt, is dat van de opname van 
het fractiepersoneel in het ABP. Het 
eerste overleg hierover werd reeds 
medio 1979 gehouden. Dit onderwerp 
is bij de schriftelijke voorbereiding 
van de ramingen van de Kamer voor 
1980, 1981 en 1982 aan de orde 
geweest. Helaas moeten wi j er nog 
steeds over praten. Mijn fractie heeft 
bij brief van 22 april 1982 de wat ons 
betreft resterende problemen nog 
eens opgesomd. Ter wil le van de t i jd 
volsta ik met een verwijzing naar de 
inhoud van die brief, die eindigt met 
de aanbeveling om een werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van de Kamer, Binnenlandse Zaken en 
de fracties in te stellen, die deze 
resterende problemen inventariseert 
en voorstellen ter oplossing daarvan 
doet. 

Naar ik heb begrepen, heeft het 
Presidium deze aanbeveling inmiddels 
overgenomen. Ik meen dat het daarbij 
is gebleven tot heden. Ik verzoek het 
Presidium met nadruk, nog vóór 1 jul i 
van dit jaar over te gaan tot instelling 
van de commissie, opdat vóór 1 
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december van dit jaar beslissingen 
kunnen worden genomen. 

Hoewel mijn fractie met het Presidi-
um van mening is, dat het uitgangs-
punt dient te zijn dat opname in het 
ABP van fractiepersoneel budgettair 
neutraal moet verlopen, hebben 
fracties natuurlijk de vrijheid om 
eventuele meerkosten te bestrijden uit 
(een deel van) het extra geld dat hun 
op 1 januari 1983 ter beschikking 
wordt gesteld als een uitvloeisel van 
de nota van wijziging op stuk nr. 7. 

Niet alleen de bewerktuiging, maar 
ook de huisvesting van de Kamer 
heeft nog steeds onze aandacht 
nodig. Meer dan honderd jaar van 
plannenmakerij voor nieuw- en 
verbouw van de Tweede Kamer heeft 
tot nu toe alleen maar geleid tot 
activiteiten op de tekentafel. In de nog 
steeds smalle wandelgangen hebben 
wij opnieuw het gerucht gehoord en 
inmiddels in een nogal spectaculaire 
opmaak in de Haagsche Courant 
vanavond op krantenpapier bevestigd 
gezien, dat de uitvoering van de ver-
en nieuwbouwplannen van de Kamer 
het slachtoffer dreigen te worden van 
bezuinigingen, althans dat de bouw 
met ten minste twee jaar dreigt te 
worden vertraagd. Wij vinden dat - en 
nu druk ik mij voorzichtig uit - geen 
goede ontwikkeling. Wij verzoeken 
dan ook zowel het Presidium als de 
Bouwbegeleidingscommissie, zich tot 
het uiterste in te spannen om de 
geplande bouwactiviteiten volgens 
schema te laten verlopen. De slechte 
werksituatie voor niet alleen kamer-
en fractiepersoneel, de kamerleden 
zelf, maar ook de journalisten en zeker 
niet op de laatste plaats het tekort aan 
faciliteiten voor het publiek vormen 
wat ons betreft meer dan voldoende 
aanleiding om het eerder uitgezette 
ti jdspad te blijven volgen. 

Was het niet de Voorzitter van deze 
Kamer in eigen persoon die nog zeer 
onlangs tijdens een voorlichtingsbij-
eenkomst over de nieuwbouwplannen 
constateerde dat de Kamer momenteel 
handelt in strijd met artikel 111 van de 
Grondwet, dat luidt: de afzonderlijke 
vergaderingen der beide Kamers en 
evenzo de verenigde vergaderingen 
worden in het openbaar gehouden? 

Gezien de opstelling van de overgro-
te meerderheid van de Kamer bij 
eerdere debatten over nieuwbouw-
plannen, gaan wi j ervan uit dat het 
Presidium het standpunt van mijn 
fractie zal delen. 

Ik plaats daarbij een laatste kantte-
kening. Om aan een, wat ik begrepen 
heb, inmiddels hoge nood tegemoet 

te komen, vraag ik de sanitaire 
voorzieningen voor vrouwen rond 
deze grote vergaderzaal zo snel 
mogelijk op een beter niveau te 
brengen. 

Ik stap over naar hogere luchtlagen. 
Het Presidium heeft in de nota naar 
aanleiding van het verslag als zijn 
mening uitgesproken dat de leden 
van de Kamer - het is een onderwerp 
waarover ook de heer Van der Burg 
inmiddels heeft gesproken - intercon-
tinentaal niet in een lagere klasse 
behoeven te reizen dan hogere 
ambtenaren. Mijn fractie deelt in het 
algemeen het standpunt dat op een 
aantal terreinen aan de koppeling 
tussen een bepaald ambtelijk niveau 
en het kamerlidmaatschap moet 
worden vastgehouden. 

Dat geldt bij voorbeeld niet alleen 
voor de schadeloosstelling, maar ook 
voor andere voorzieningen. Slechts 
als er een specifiek aan te wijzen en te 
rechtvaardigen verschil bestaat, kan 
van dat uitgangspunt worden afgewe-
ken. Wij zullen ons niet verzetten 
tegen een wijziging van de klasse 
waarin intercontinentaal wordt 
gereisd door kamerleden, mits de 
genoemde koppeling ook in stand 
wordt gehouden. Met andere woor-
den: mits daaraan voorafgaand het 
reisbesluit dienovereenkomstig wordt 
veranderd. In die zin hebben wi j graag 
een motie van collega Van der Burg 
medeondertekend. 

Overigens vraagt mijn fractie zich af 
of via het interdepartementaal bureau 
dienstreizen geen voordeliger arrange-
menten kunnen worden getroffen. Er 
bestaat op het gebied van de tarieven 
- een onderwerp dat in deze Kamer 
ook regelmatig ter sprake is - nogal 
wat beweging. De vraag die wi j aan 
het Presidium wil len stellen, is of die 
beweging voldoende efficiënt wordt 
benut. 

Nu wi j toch in de wereld van een 
bekend sigarettenmerk zijn beland, 
heb ik een klein vraagje: is het 
werkelijk noodzakelijk dat kamerleden 
en ambtenaren bij reizen naar verre 
tropische of polaire landen ook nog in 
de gelegenheid worden gesteld hun 
garderobe uit te breiden of te vernieu-
wen? Leden van mi jn fractie die wel 
eens verre reizen maken, hebben daar 
hun twijfels over uitgesproken. 

Niet alleen het ABP voor fractieper-
soneel, maar ook de kinderopvang in 
dit gebouw houdt de tongen hier al 
meerjaren in beweging. 

Hoewel wi j op zichzelf niet onder de 
indruk zijn van het feit, dat bij de 
laatste behoeftepeiling slechts 14 
mensen lieten weten van een dergelij-

ke voorziening gebruik te wil len 
maken - mensen die zonder zo'n 
voorziening niet aan het werk kunnen 
gaan, zijn uiteraard bij de Kamer niet 
te vinden - schrikken wij toch terug 
voor de kosten per kind die na aftrek 
van een eigen bijdrage resteren. Aan 
een nieuw onderzoek naar alle voors 
en tegens naar de behoefte en naar 
de kosten hebben wi j nauwelijks 
behoefte, ook gegeven de rapportage 
van het Presidium naar aanleiding 
van de aangenomen motie-Wessel-
Tuinstra van het vorige jaar. 

De rapportage van het Presidium op 
dat punt was tamelijk duidelijk, echter 
met één uitzondering: de samenwer-
kingsmogelijkheden met andere 
departementen. Wellicht kan het 
Presidium op korte termijn nog eens 
onderzoeken of het waar is dat het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken de 
instelling van een kinderopvang voor 
het daar werkzame personeel over-
weegt en daarbij naar samenwerkings-
mogelijkheden zoekt met Justitie, 
Algemene Zaken en de Tweede 
Kamer. Wellicht biedt dit toch nog een 
mogelijkheid om de kosten te drukken 
en deze belangrijke voorziening 
mogelijk te maken. 

Ook bij deze gelegenheid vraag ik 
het Presidium nog eens om aandacht 
voor de methode waarop tot nu toe 
de subsidies voor de fracties worden 
vastgesteld. Zoals wi j in een brief aan 
het Presidium hebben geconstateerd, 
is door de nu gehanteerde systematiek 
een forse achterstand ontstaan tussen 
het bedrag dat wi j werkelijk hebben 
ontvangen in de afgelopen jaren en 
het bedrag dat bij ongewijzigd 
personeelsbeleid noodzakelijk moest 
worden uitgegeven. 

Zo zijn bij voorbeeld de motie-Nijhof 
over de korting op de vakantietoesla-
gen, met het hoogste percentage (0,7) 
van de zogenaamde bestekkortingen, 
alsmede de aftopping per 1 januari 
1982 die van toepassing was op het 
inkomen van de fractievoorzitters, 
verwerkt in de subsidies die de 
fracties ontvangen voor het betalen 
van hun personeel, terwijl dat perso-
neel gezien zijn niet-ambtelijke status 
- het behoort zelfs niet tot de trend-
volgers - daarvoor niet in aanmerking 
komt. Bovendien is de stijging van de 
werkgeverslasten in de afgelopen 
jaren met ongeveer 4% vanzelfspre-
kend niet verwerkt in de inkomens 
van de fractievoorzitters. 

Dat had opnieuw tot gevolg dat de 
fracties deze lasten, die zij wel voor 
hun rekening moesten nemen, niet 
gecompenseerd kregen. Het Presidium 
heeft één dezer dagen terecht een 
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nota van wijziging aan de Kamer 
overgelegd om deze onjuistheid 
gedeeltelijk te corrigeren; een nota 
van wijziging die nog eens onder-
streept dat fractiemedewerkers in dit 
huis letterlijk goud waard kunnen zijn. 

Ik verzoek het Presidium om toe te 
lichten, waarom het vindt dat het 
rechtvaardig is dat de gemiddelde 
bestekkorting wel op de subsidiebedra-
gen wordt toegepast, hoewel het 
personeel dat hieruit moet worden 
betaald gezien zijn rechtspositie 
hiervoor niet in aanmerking komt. 
Hoe denkt het Presidium de bereke-
ningsmethode structureel te wijzigen, 
opdat een situatie zoals deze in de 
toekomst niet meer optreedt? 

Mijn fractie is het in beginsel met 
het Presidium eens, dat de correctie 
met ingang van 1 januari 1983 wordt 
aangebracht. Het lijkt ons echter niet 
onredelijk dat fracties, die in de jaren 
waarin de achterstanden zijn ontstaan 
met kleine tekorten hebben gewerkt, 
die alsnog vergoed krijgen. Het lijkt 
ons bovenden terecht als fracties door 
teruglopend zetelaantal in dit jaar 
geld nodig hebben voor afvloeiing, 
dat binnen de grenzen van de nieuwe 
berekeningsmethode ook over 1982 
dat bedrag wordt uitgekeerd. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook namens de VVD-fractie 
wi l ik het Presidium en de medewer-
kers van de verschillende diensten 
danken voor hun inspanningen, 
waardoor zij ook dit jaar weer het 
werk voor ons in dit Huis hebben 
mogelijk gemaakt. Onze fractie kan 
zich verenigen met de strategie die 
ten aanzien van de ombuigingen is 
gevolgd en spreekt er haar voldoening 
over uit dat een goede procedure, een 
goede marsroute in overleg met de 
Minister van Binnenlandse Zaken is 
ontwikkeld. 

Ten aanzien van de persoonlijke 
medewerkers acht onze fractie het 
nuttig dat dit instituut, dat in acht jaar 
is ontwikkeld en onmisbaar is gewor-
den, wordt onderzochten geëvalueerd. 
Velen van ons gebruiken de ondersteu-
ning voor administratieve doeleinden, 
anderen gebruiken het beleidsmatig 
en sommigen combineren dit. 
Kortom, ik denk dat het nuttig is dat 
wi j in zijn totaliteit meer inzicht 
krijgen in de manier waarop door de 
leden van deze Kamer de persoonlijk 
medewerkers worden gebruikt. 

Over de status van het fractieperso-
neel heeft onze fractie al enige t i jd, 
namelijk meer dan een jaar, uitvoerig 
van gedachten gewisseld. 

Mijn fractie is tot de conclusie 
gekomen dat wi j kiezen voor een 
niet-ambtelijke status van onze 
fractiemedewerkers. Het is duidelijk 
geworden dat de fracties afzonderlijk 
kunnen beslissen zonder dat dit 
consequenties voor andere fracties 
heeft. Wij achten dat een duidelijk 
voordeel vergeleken bij de omstandig-
heden in een eerdere fase van de 
discussie. De keuze van de ene fractie 
legt dus noodzakelijkerwijs geen 
claim op hetgeen een andere fractie 
verkiest. De VVD heeft een eigen 
stichting voor politiek en wetenschap-
pelijk onderzoek. Er rijzen een paar 
problemen indien een dergelijke 
stichting zou worden aangewezen als, 
wat in het kader van de pensioenwet 
wordt genoemd, een 'B3-stichting'. 
Indien medewerkers bij onze fractie 
zullen worden aangewezen of wanneer 
men voor een B3-stichting kiest, is 
men dan ambtenaar in de zin van de 
pensioenwet of heeft men dan een 
ambtelijke status in algemene zin? 
Ons is niet duidelijk geworden dat 
B3-varianten op praktisch-financiële 
gronden onhaalbaar zijn. Over het 
laatste spreekt het Presidium in de 
nota naar aanleiding van het verslag. 
Kan dit nader worden toegelicht? 

Ook ten aanzien van de budgettaire 
neutraliteit zijn ons een paar zaken 
niet duidelijk. Geldt de budgettaire 
neutraliteit voor de toelage van de 
fractie als zodanig of geldt zij uitslui-
tend voor hetgeen via de Kamer aan 
de fractie wordt toegedeeld? Wat zijn 
de gevolgen van een en ander voor 
de individuele inkomenspositie van 
de fractiemedewerkers? 

Het was interessant, de discussie te 
beluisteren omtrent de intercontinen-
tale reizen, dus die buiten Europa, van 
kamerleden. Ons heeft daarover een 
motie bereikt en ik moet zeggen dat 
deze mij enigszins heeft verrast, 
omdat ik mij afvraag of zij binnen de 
orde is. Hoe kamerleden intercontinen-
taal reizen zou mij nog om het even 
kunnen zijn. Daar kan je iets over 
afspreken. In deze motie wordt echter 
in feite een keuze gemaakt ten gunste 
van kamerleden, nadat het Reisbesluit 
voor Ambtenaren is gewijzigd. Ik zeg 
dus: 'nadat'! Op het moment dat het 
'nadien' - zo staat het in het dictum 
van de motie - moet zijn gebeurd, 
vraag ik mij af of dat bij dit onderwerp 
aan de orde behoort te zijn. 

Ik vraag mij dit te meer af, omdat 
ieder jaar bij de behandeling van de 
begroting van Binnnenlandse Zaken 
uitvoerig wordt gesproken over het 
overheidspersoneelsbeleid. Dat is een 
belangrijk onderwerp. Indien men de 
koppeling in deze zin met de ambte-

naren maakt, is het volgens mij 
passend dat daar in de eerste plaats 
dit onderwerp aan de orde is. Het is 
niet zinvol om via de raming van de 
Kamer een dergelijke wijziging over 
de rug van de ambtenaren te bewerk-
stelligen. Overigens kan men de vraag 
stellen of datgene wat de indieners 
van de motie bedoelen, ook voor 
bewindslieden moet gelden. Dat lijkt 
mij een vraag die in de eerste plaats 
moet worden beantwoord. 

Daar ik de zorg van de indieners 
omtrent de hoge kosten van vliegreizen 
deel, vraag ik mij ook af waarom - als 
men inderdaad goedkoop wil vliegen — 
geen voorstel wordt ingediend om 
vliegreizen te boeken bij maatschappij-
en die niet bij de IATA zijn aangesloten 
of bij voorbeeld bij Aeroflot waar nog 
heel speciale tarieven bestaan! 
Kortom, er is een scala van mogelijk-
heden, maar die worden volgens mij 
door deze motie uitgesloten. Dat is 
niet wenselijk. Ik denk dat de indieners 
een CDA-rammelprocedure hebben 
gehanteerd. Wij wachten echter met 
bijzondere belangstelling het ant-
woord van het Presidium op deze 
quasi wijze motie af. 

Over het PARAC zou ik bijna wil len 
zeggen: niets dan goeds. Wij zeggen 
er niets over dit jaar. De ADA is amper 
met haar werkzaamheden begonnen. 
Via deze commissie moet het advies 
vorm en inhoud krijgen. Ik wil wel iets 
zeggen over de informatiebalie. In de 
raming deelt het Presidium mee, dat 
is gebleken dat er een behoefte 
bestaat aan een centraal gelegen punt 
voor informatievoorziening. Dat is een 
mededeling die je voor kennisgeving 
kunt aannemen. Dat is waarschijnlijk 
ook een heel wijze mededeling op 
grond van ervaringen. Uit de nota 
naar aanleiding van het verslag blijkt 
dat, bezien vanuit de diensten, een 
verschil van inzicht bestaat. Een 
minderheid, zo schrijft het Presidium, 
komt namelijk met een eigen stand-
punt. 

Dan wordt het enigszins duister. De 
vraag rijst dan bij wie de behoefte aan 
een informatiebalie nu werkelijk 
aanwezig en bij wie die behoefte niet 
aanwezig is? Van het Presidium 
zouden wi j hierover graag een nadere 
aanduiding vernemen. 

Wij hebben veel waardering voor 
de activiteiten en de inzet van het 
personeel van de kantine. Wij zijn 
benieuwd naar het resultaat van het 
ingestelde organisatie-onderzoek. Met 
betrekking tot het aspect van de 
deeltijd wi l ik nog een opmerking 
maken. Wat zijn de consequenties van 
een roulatiesysteem voor de medewer-
kers en voor de organisatie. Ik denk 
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dan ook met name aan de consequen-
ties voor de aanstelling van nieuwe 
medewerkers. Ik kan mij namelijk 
voorstellen dat een dergelijk roulatie-
systeem bij een groep waar in 
teamverband wordt gewerkt, ten 
gunste werkt van de clientèle. Wij 
zouden van het Presidium over het 
roulatiesysteem en de betekenis 
daarvan graag een beschouwing 
horen. 

Onze fractie was vanavond onthutst 
over het bericht dat de voorpagina 
van de Haagse Courant sierde, ervan 
uitgaand dat dit bericht op waarheid 
berust, over de nieuw- en vernieuw-
bouw van de Kamer. Het oordeel van 
de fractie van de VVD over de situering 
van de vergaderzaal is bekend, 
namelijk hier. Dit betekent niet dat wi j 
vinden dat de nieuw- en vernieuw-
bouw moet stagneren. Wij weten 
allemaal hoe het er hier voor staat. Er 
zal dus sprake moeten zijn van 
urgentie. Hoe staat het met de 
prioriteiten van de Rijksgebouwen-
dienst, ook voor andere rijksgebou-
wen? Het werkgelegenheidsaspect 
speelt ook hierbij een belangrijke rol. 
Vanochtend heeft mijn fractiegenoot 
de heer Joekes nog iets gezegd over 
de prioriteiten en postprioriteiten bij 
het kiezen van investeringen. Die 
investeringen passen zeker ook in dit 
perspectief. Wij wachten met bijzon-
dere belangstelling de duidelijke 
precisering van het standpunt van het 
presidium af. 

De ontvangst van televisiestations 
via de televisieapparatuur is in dit 
Huis technisch gezien bijzonder 
slecht. Vermoedelijk moet de antenne 
worden bijgesteld. Naar onze mening 
moet dit Huis worden aangesloten op 
het Haagse kabelnet-systeem om een 
beter beeld te krijgen. 

D 
De heer Dolman, Voorzitter van het 
Presidium: Mijnheer de Voorzitter! 
Namens het Presidium dank ik alle 
sprekers op mijn beurt hartelijk voor 
de dank die zij hebben uitgesproken 
aan ons adres en in het bijzonder aan 
het adres van het personeel. Het 
Presidium is door de heer Castricum 
een rots de branding genoemd of 
zoiets. Ik spreek namens het Presidium 
de hoop uit dat wi j alle zes herkozen 
mogen worden. De heer Joekes moet 
ik op dit moment verontschuldigen 
omdat hij moe is geworden van de 
deelname aan een ander debat dat 
vandaag is gehouden. Hij wilde 
morgen zijn normale agressiviteit 
weer terug hebben. Dit leek mij 

een juiste verontschuldiging. Dit 
Presidium heeft tot dusverre slechts 
enkele maanden gefungeerd. Wellicht 
kan het na de verkiezingen nog 
doorgaan. 

Het personeel gaat in ieder geval 
door. Ik ben in het bijzonder de heer 
Nuis dankbaar voor zijn opmerking 
dat menig bedrijf jaloers kan zijn op 
de wijze waarop dit bedrijf werkt. 
Voor zover een meer onmiddell i jk 
verantwoordelijke zich dat mag 
veroorloven, sluit ik mij bij die 
woorden aan het adres van het 
personeel graag aan. 

De suggesties die zijn gedaan, de 
vragen die zijn gesteld en de kritiek 
die is uitgeoefend zal ik zo kort 
mogelijk, puntsgewijs, beantwoorden. 
Het vorige jaar hebben wi j zeer 
uitvoerig van gedachten kunnen 
wisselen, enkele weken na de verkie-
zingen. Nu hebben wi j een overvolle 
agenda voor de verkiezingen. Ik wil de 
Regering een voorbeeld stellen. 

De heer Nuis heeft gevraagd of de 
werkwijze van de Kamer ook in 
constitutionele zin zou kunnen 
worden doorgelicht dooreen commis-
sie, bestaande uit leden, oud-leden, 
eventueel medewerkers en buiten-
staanders. Een dergelijke vraag is van 
de zijde van de D'66-fractie ook 
verleden jaar gesteld. 

Ik heb toen gesteld dat die vraag 
mi j weinig gearticuleerd voorkwam 
en dat ik mij aanbevolen hield voor 
een articulatie ervan. Ik heb ook 
gezegd dat het mij voorkwam dat een 
dergelijke vraag meer in de Commissie 
voor de Werkwijze , uit commissies 
van de Kamer naar voren zou moeten 
komen of uit fracties dan dat het 
Presidium zich daarmee zou moeten 
bezighouden. 

Het Presidium gaat vooral over het 
huishoudelijk functioneren van de 
Kamer. Een dergelijke articulatie van 
het verzoek van verleden jaar heeft 
het Presidium niet bereikt. Ik houd mij 
aanbevolen voor een nadere toelich-
t ing in tweede termijn van de heer 
Nuis. 

Mijnheer de Voorzitter! De raming 
heeft betrekking op de financiën. 
Daarover is nog één vraag gesteld. De 
heer Castricum vraagt of ik nader wi l 
toelichten waarom de nota van 
wijziging precies op dat bedrag is 
uitgekomen waarop zij is uitgekomen. 

Ik ben op dit moment niet in staat 
die precieze toelichting te geven. 
Ambtenaren hebben daarop dagen-
lang gestudeerd; het is een hels 
karwei. Ik wijs de heer Castricum erop 
dat de nota van wijziging in één klap 
een groot bedrag aan post 11 toevoegt, 

hoewel die achterstand natuurlijk in 
een aantal jaren was gecumuleerd. 
Als de fractie van de heer Castricum 
zou menen dat wi j bij de behandeling 
van de begroting van de Hoge 
Colleges van Staat in oktober of 
november via een precieze bereke-
ningswijze op een ander bedrag 
zouden uitkomen, vind ik dat wi j met 
vrucht in de drie a vier maanden die 
ons nog van dat moment scheiden de 
voorbereiding ter hand zouden 
kunnen nemen. 

De heer Castricum heeft ook 
gevraagd of voor bepaalde gevallen 
nog correcties voor 1982 kunnen 
worden toegepast. Alles kan natuurlijk, 
maar dit lijkt mij minder correct. In dit 
geval had die zaak het vorige jaar aan 
de orde moeten worden gesteld. Wij 
kunnen het onszelf allemaal verwijten 
dat wi j een en ander nu pas hebben 
doorgekregen. De fractie van de heer 
Castricum, en in haar kielzog de 
fractie van de SGP op een ander punt, 
hebben het spits afgebeten. Wij 
hebben het echter vier jaar laten 
lopen, en ik vind het derhalve niet 
correct daarop met terugwerkende 
kracht voor 1982 terug te komen. Dan 
zouden wi j over 1981 ook nog wel iets 
kunnen doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
leden aangaat, is alleen het reizen aan 
de orde gesteld. De heren Van der 
Burg en Castricum hebben daarover 
in gelijke zin gesproken. Zij hebben, 
samen met de heer Nuis, een motie 
ingediend. De heer Evenhuis heeft 
gezegd dat hij door die motie was 
verrast en vroeg of zij binnen de orde 
is. 

Mijnheer de Voorzitter, u hebt haar 
binnen de orde wil len verklaren en ik 
ben geneigd het met u eens te zijn, 
hoewel ik het met de heer Evenhuis 
eens ben dat de hoofdbeslissing 
genomen moet worden bij de begro-
t ing van Binnenlandse Zaken. Ik zou 
mij kunnen voorstellen dat de indie-
ners van de motie, nu het principe 
hier is besproken, de stemming 
aanhouden tot het moment van 
behandeling van die begroting, zodat 
ook de Minister van Binnenlandse 
Zaken over dit probleem zijn mening 
kan geven. 

Het standpunt van het Presidium is 
tweeërlei. Het Presidium is unaniem 
met de indieners van de motie van 
mening dat er gelijkheid moet zijn 
tussen de rechtsbedeling voor 
ambtenaren van een bepaalde rang 
en die voor Kamerleden, zoals dat ook 
bij de schadeloosstelling het geval is. 
Het Presidium is verdeeld over de 
vraag of het Reisbesluit voor die 
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categorie ambtenaren, en tegelijkertijd 
ook voor Kamerleden, moet worden 
aangepast naar beneden. 

Daartegen pleit dat juist voor 
mensen die intercontinentaal reizen, 
vaak in een zeer kort tijdsbestek, enig 
comfort niet weg is. Indien men in 
korte ti jd hard moet werken, heeft 
men wel enig recht op kort, maar dan 
ook echt slapen en op wat daarbij 
hoort. Andere leden van het Presidium 
vinden die argumentatie overdreven, 
zeker gezien het bedrag dat ermee 
gemoeid is. 

De heer Castricum heeft gevraagd 
of er enige bezuinigingen op reizen 
aangebracht kunnen worden met 
bijzondere arrangementen. Ik meen 
dat wi j in dat opzicht ons best doen 
en dat ook de Rijksoverheid in het 
algemeen haar best doet. Er bestaat 
een bijzonder bureau bij Binnenlandse 
Zaken dat steeds meerde bevoegdhe-
den van andere staf-afdelingen van de 
departementen tot zich trekt. Het lijkt 
mi j een uitstekende zaak dat dit 
professioneel en op een centraal punt 
gebeurt. Indien het Presidium daar 
echter toe kan bijdragen, dan gebeurt 
dat. 

Wat de tropengarderobe betreft: 
dat lijkt mij een detail dat bij het 
Reisbesluit verder aan de orde zou 
moeten worden gesteld. 

Over het personeel is iets meer 
gezegd. Over het personeelsbeleid van 
de Kamer in het algemeen heeft de 
heer Nuis gezegd, dat de verontschul-
diging van het Presidium dat nog geen 
algemeen personeelsbeleid isgeformu-
leerd aannemelijk is, omdat nu pas na 
bijna een jaar vertraging, een nieuwe 
personeelschef is benoemd. Dat gaat 
vaak trager, dan men zou wil len. Ik zeg 
gaarne toe, dat zodra hij is ingewerkt 
na een paar maanden, wi j opdracht 
zullen geven om de hoofdzaken van 
het personeelsbeleid onder zijn 
verantwoordelijkheid uit te werken. 
Natuurlijk is het nodige voorwerk in de 
afdeling verricht. Wij hebben het 
echter correct gevonden - de heer Nuis 
is het daar blijkbaar mee eens - dat de 
chef dit ook mede voor zijn verantwoor-
ding neemt. De heren Van der Burg en 
Castricum hebben specifieke wensen 
in dat kader aan de orde gesteld en 
daar hebben wi j goed naar geluisterd. 

De heer Van der Burg heeft nog een 
bijzondere vraag gesteld over de 
rechtvaardiging van lagere prijzen van 
het restaurant voor personeelsleden. 
Hij heeft zelf gezegd, dat dit bij 
departementen ook wel het geval is 
- als ik hem mag corrigeren: departe-
menten kennen nog veel lagere 

prijzen - , maar daaraan toegevoegd 
dat de service daar dan ook anders is. 
Welnu, de service is daar inderdaad 
vaak beter, mijnheer de Voorzitter! 

De heer Van der Burg (CDA): Een 
omgekeerd argument! 

De heer Dolman: Ja, precies. Dank u 
wel. Daar zijn wij het dan over eens. 

Ten aanzien van het fractiepersoneel 
heeft de heer Evenhuis nogmaals - zo 
mag ik wel zeggen - onderstreept dat 
de VVD-fractie er niet aan toe is dat de 
ambtelijke status aan haar personeel 
wordt verleend. Men weet nooit wat 
er nog kan veranderen, maar op dit 
ogenblik ligt dit zo. Met de vorige 
Minister van Binnenlandse Zaken 
hebben wi j duidelijk afgesproken dat 
er geen zelfde positie behoeft te 
gelden voor het personeel van alle 
fracties en dat iedere fractie dit zelf 
mag uitmaken. Dit is weer een 
verdere verduideli jking, ook naar de 
Minister van Binnenlandse Zaken toe. 

De fracties die het wel wil len 
- daarvan is de fractie van D'66 het 
meest enthousiast; de fractie van de 
PvdA komt als tweede en de fractie 
van het CDA, tot dusver, als derde -
kunnen onmiddelli jk aan de slag om 
de laatste puntjes op de i te zetten en 
de laatste obstakels op te ruimen. 

De heer Castricum heeft gevraagd 
of de werkgroep die dit moet doen, 
binnenkort kan worden geïnstalleerd. 
Mijn antwoord hierop is dat deze 
werkgroep al geïnstalleerd is, in die 
zin dat ik niet van plan ben daartoe 
een speech te houden of een bijeen-
komstte beleggen: de leden zijn 
benoemd, waarbij naast een kern van 
drie a vier mensen sprake is van een 
wisselende samenstelling, namelijk 
telkens per fractie vertegenwoordigers 
van die fractie. 

ledere fractie kan zo snel werken als 
zij w i l ; het voorwerk is verricht, de 
vraagpunten zijn geformuleerd. 
Personeelszaken kan nu op iedere 
vraag antwoord geven. Ik moet 
zeggen dat er al veel te veel ti jd in is 
gaan zitten, maar nu kunnen binnen 
enkele weken of maanden, al naar 
gelang de fracties zelf nog vraagpunten 
hebben, de punten op de i worden 
gezet. 

Budgettaire neutraliteit betekent dat 
voor iedere fractie hetzelfde bedrag 
beschikbaar blijft. Er is alleen nog wel 
een vraagpunt of bepaalde bedragen 
bij de rijksoverheid op andere hoofd-
stukken worden verantwoord. Dit 
geldt bij voorbeeld voor het geval 
waarin men wachtgeld geniet. Men 
valt dan niet meer onder een bepaald 
departement. Die bedragen vallen dan 

ook niet meer onder hoofdstuk II, 
maar onder een algemeen artikel. Dit 
punt vraagt nog onderzoek. Wanneer 
verbetering van een rechtspositie per 
hoofd meer geld vraagt, dan zal dit 
betekenen dat er minder mensen voor 
een fractie in dienst kunnen zijn of dat 
men over de gehele linie lager 
inschaalt. Dat is de consequentie van 
budgettaire neutraliteit, ledere fractie 
moet dit op haar wijze beantwoorden. 

De heren Nuis, Castricum en 
Evenhuis hebben een nader onderzoek 
gevraagd naar de taakinhoud en de 
arbeidsvoorwaarden van de persoon-
lijke medewerkers. Ik denk dat het 
Presidium wel geneigd zal zijn om aan 
het verzoek van de Kamer te voldoen, 
al was het alleen maar omdat die 
wens namens een meerderheid uit de 
Kamer is uitgesproken. 

Er zijn over drie diensten van de 
Kamer vragen gesteld, namelijk over 
de Documentatie, over het Restaurant 
en over de Voorlichting. Over de 
Documentatie heeft de heer Castricum 
gevraagd of er meer terminals kunnen 
worden geplaatst. Ik wi l dit graag 
doen nagaan. 

Ik heb begrepen dat één terminal 
slechts f 300,- kost. Dat zal geen groot 
beletsel zijn. Men moet echter wel 
bedenken - ik heb dat geloof ik ook 
vorig jaar gezegd - dat het geen 
speelgoed is voor iedere willekeurige 
medewerker. Met terminals, met 
documentatiebestanden,moet 
gewerkt worden door deskundigen. 
Leden, medewerkers, persoonlijke 
medewerkers en fractiemedewerkers 
kunnen met vragen komen, maar voor 
het 'bespelen' van een terminal moet 
men doorgeleerd hebben. Men moet 
dus enige zuinigheid betrachten met 
het aantal terminals dat geplaatst 
wordt. Dat zal in de commissie nader 
aan de orde komen. 

Overigens ben ik de heer Evenhuis 
zeer dankbaar voor zijn opmerking: 
over PARAC niets dan goeds. Wij 
hebben sinds twaalf maanden een 
nieuw hoofd van PARAC. Zij zit hier 
bijna voor spek en bonen bij. Zij 
wordt, nadat er in vorige jaren zoveel 
over is gezegd, alleen maar met lof 
overladen. Dat geldt niet alleen voor 
de Kamer. Het aantal aansluitingen 
van departementen, van universiteiten 
en van de SER neemt ook steeds toe. 
Dat betekent dat het centrale punt van 
de geautomatiseerde documentatie in 
dit Huis voor heel Den Haag steeds 
meer inburgert. Daar zijn wi j heel 
gelukkig mee. 

Iets minder gelukkig ben ik met de 
voortgang van de informatiebalie.Deze 
had er al lang moeten zijn. De voorbe-
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reiding daarvan gaat erg traag, 
d o o r d a t - w i j hebben dat uitgesproken 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag - verschillende diensten het 
niet eens zijn over de uitwerking. De 
heer Nuis heeft gevraagd welke 
minderheid van een ander gevoelen 
is. Misschien zijn wi j iets te ver 
gegegaan in de nota naar aanleiding 
van het verslag. Wij hadden misschien 
niet over die minderheid moeten 
spreken, maar het is een algemene 
categoriale verklaring van de vertra-
ging. Ik wens pas te zeggen wie een 
minderheid is en wat het standpunt 
van de minderheid is, nadat de zaak 
eerst in de Adviescommissie is 
uitgekristalliseerd en nadat vervolgens 
het Presidium daarover een oordeel 
heeft kunnen vormen. Dat is tot 
dusverre niet het geval, helaas. Ik vind 
niet dat dit nu in het stadium is om in 
het openbaar in de Kamer behandeld 
te worden. 

De voorzitter van de adviescommis-
sie, het lid van het Presidium de 
heer K. de Vries verzekert mij dat 
binnen enkele maanden de adviescom-
missie een rapport zal uitbrengen. 
Wellicht zal niet iedere betrokkene het 
daarmee eens zijn, maar zo gaat dat 
nu eenmaal met integratie van 
diensten in een zelfde huis, dan moet 
men elkaar wel eens een keer wat 
toegeven ter wille van de goede zaak. 

De heer Nuis (D'66): Behalve over de 
minderheid heb ik ook nog een paar 
vragen gesteld over de bibliotheek. 

De heer Dolman: Ja, of de bibliotheek 
de minderheid was, hé? 

De heer Nuis (D'66): Nee, want die 
vraag heeft u buiten de orde verklaard, 
dus daarop ga ik niet meer in. Ik heb 
echter nog een paar informerende 
vragen gesteld over de plaats van de 
bibliotheek bij de informatiebalie. 

De heer Dolman: Daaraan ben ik dus 
ook nog niet toe. Zolang de commissie 
en vervolgens het Presidium daarover 
niet gesproken hebben, ben ik nog 
niet in staat daarop in te gaan. Het 
spijt mi j . 

De heer Van der Burg (CDA): Ik heb 
om een onderzoek gevraagd naar de 
plaats van de informatiebalie. Dat is 
een daaraan voorafgaande vraag. Ik 
heb daarover de Voorzitter van het 
Presidium nog niet gehoord. 

De heer Dolman: Die informatiebalie 
komt er, mijnheer de Voorzitter, 
zonder enige twijfel. 

De heer Van der Burg (CDA): Mijn 
vraag was: hoe in de organisatie. 

De heer Dolman: Precies, dat moet 
uitgezocht worden. Hoe uitgebreid, 
met welke bezetting, met welke 
organisatie, met een wisselende 
bezetting, met een vaste bezetting, al 
die punten moeten aan de orde 
komen. Dat onderzoek vraagt de 
geachte afgevaardigde 12 maanden te 
laat, dat is al 12 maanden geleden 
begonnen. Ik ben begonnen met te 
zeggen, dat dit veel te traag voortgang 
vindt; dat vind ik wel . 

Over het restaurant heeft de heer 
Evenhuis gevraagd of een roulatiesys-
teem van medewerkers nog geen 
ongunstige kanten heeft. 

Ja, mijnheer de Voorzitter, het is 
niet voor iedereen even prettig om 
een vaste werkplek van jaren lang te 
moeten inruilen voor roulerende 
diensten. De voorzitter van de restau-
rantcommissie kan dat bevestigen. 
Wij hebben die principiële beslissing 
echter toch gemeend te moeten 
nemen omdat wi j het gevoel hadden, 
naar aanleiding van de onaangename 
gebeurtenissen in het restaurant, dat 
die mede in de hand waren gewerkt 
doordat een vaste ploeg op elkaar 
was ingespeeld en dus ook op 
onaangenaamheden was ingespeeld. 
Helaas moet dat uitgesproken worden. 

De heer Castricum heeft in het 
bijzonder dank gebracht aan het 
personeel van de restauratieve 
diensten. Ik sluit mi j daarbij heel 
graag aan. Hij heeft aangedrongen op 
een beter rekeningensysteem; 
daaraan wordt gewerkt. 

De heer Van der Burg heeft over 
een derde afdeling nog een vraag 
gesteld, namelijk over de afdeling 
Voorlichting. Hij zegt, dat deze 
afdeling anders in de hiërarchie is 
gestructureerd dan op departementen 
het geval is. Ik geloof niet dat dit het 
geval is, mijnheer de Voorzitter. Ook 
afdelingen voorlichting/publieke 
betrekkingen van departementen zijn 
ondergeschikt zowel aan de Minister, 
zeg aan het Presidium, de politieke 
leiding als aan de secretaris-generaal, 
zeg de griffier en de directeur der 
diensten, de ambtelijke leiding. Dat is 
hier ook zo. 

Voor directe contacten over de 
voorlichting zelf is er dagelijks contact 
met de voorzitter en met andere leden 
van het Presidium. Over de huishou-
delijke en organisatorische zaken 
heeft natuurlijk de afdeling Voorlich-
ting ook de directieven van in het 
bijzonder de directeur der diensten op 
te volgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
huisvesting betreft zijn opmerkingen 
gemaakt over de televisie-ontvangst, 
over het sanitair, over de crèche en 

ten slotte over de nieuwbouw. De 
heer Evenhuis vraagt hoe het zit met 
de televisie-ontvangst in dit gebouw, 
dus nu eens een keer bij uitzondering 
niet de uitzending maar de ontvangst. 
Over enkele maanden worden wi j op 
de kabel aangesloten. 

De heer Castricum heeft gevraagd 
naar het sanitair voor vrouweli jke 
leden en medewerkers. Met weet 
misschien, dat een bepaald gangetje 
in dit gebouw nog steeds het Groene-
wegje heet, omdat het eerste vrouwe-
lijk lid van de Kamer mevrouw 
Groeneweg heette en voor haar 
speciaal daar een toilet is geïnstalleerd. 

Het aantal vrouwelijke leden en in 
het bijzonder het aantal vrouwelijke 
medewerkers is sterk gegroeid. Wij 
zouden eens kunnen uitrekenen of zij 
niet onderbedeeld zijn. Ik ben er niet 
zeker van. Als zou blijken dat moet 
worden gebroken en gesloopt, 
betwijfel ik of wi j het moeten doen. 
Wij moeten de nieuwbouw hebben. 
Wij moeten niet allerlei tussenvoorzie-
ningen hebben. Dan loopt men, al is 
men vrouw, maar enkele tientallen 
meters verder. Er is ook nog de 
mogeli jkheid, dat een mannentoilet 
wordt ingeruild voor een vrouwentoi-
let. Aan nieuwe, kostbare, tijdelijke 
voorzieningen ben ik niet toe. Het 
Presidium heeft twee jaar geleden de 
bouw van een nieuwe lift tegengehou-
den. Wij hebben daarmee 7 ton 
bespaard. 

Over de crèche heeft de heer 
Castricum gezegd, dat zijn fractie 
terugschrikt voor de kosten, maar dat 
de samenwerking met departementen 
in de omgeving wellicht nog kan 
worden onderzocht. Wij hebben dat 
gedaan. De reactie was een half jaar 
geleden negatief. Wellicht is inmiddels 
een verandering opgetreden. Ik neem 
aan dat ook op de departementen, in 
het bijzonder op Binnenlandse Zaken, 
dit debat wordt beluisterd en de 
Handelingen op dit punt worden 
bestudeerd. Ik zou graag van de 
Ministervan Binnenlandse Zaken 
vernemen, of er inmiddels meer 
mogelijkheden zijn. Dan nog behoud 
ik, namens het Presidium, ons 
standpunt voor, als het kosten zou 
blijven meebrengen. Ik blijf voors-
hands op ons standpunt van vorig 
jaar staan, dat dan de Hindoestaanse, 
Turkse en Marokkaanse vrouwen uit 
de Schilderswijken hetTransvaalkwar-
tier meer behoefte hebben aan een 
crèche in Den Haag dan medewerkers 
van de Kamer. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Zou deze gedachte er niet 
toe leiden, dat al onze voorzieningen 
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in de Kamer onder het min imum 
moeten liggen van alles wat verder in 
het land nog moet worden verzorgd? 
Deze redenering is in haar algemeen-
heid toch niet vol te houden? 

De heer Dolman: Mijnheer de Voorzit-
ter! Zeker wel ! Het is niet zonder 
reden, dat wordt gesproken over 
goedkoper reizen. Als niet goedkoper 
wordt gereisd, zal moeten worden 
gereisd op hetzelfde niveau als dat 
van vergelijkbare ambtenaren. Wat ik 
tegenhoud, is dat kamerleden en 
personeel in een bevoorrechte positie 
ten opzichte van vergelijkbare mensen 
worden geplaatst. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Dolman plaatst de 
vergelijking in een vals kader. Wij 
moeten de Kamer vergelijken met 
andere bedrijven en instellingen. Als 
de Schilderswijk erbij wordt gehaald, 
wordt eigenlijk gezegd dat wi j geen 
cent meer mogen uitgeven aan deze 
Kamer zolang er geen verschil meer is 
met het niveau van de Schilderswijk! 
Dat is toch een onmogelijke redene-
ring! 

De heer Dolman: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb dit standpunt inderdaad 
vorig jaar gehuldigd. Ik heb gezegd 
dat de Kamer een bedrijf is. Het is een 
bijzonder bedrijf, want het wordt 
gefinancierd met het geld van de 
belastingbetaler. Juist daarom 
moeten w i j , als leden van de Kamer, 
kijken of leden en medewerkers van 
de Kamer meer rechten hebben dan 
andere burgers. Mijn mening is dan 
- ik spreek namens een grote meer-
derheid van het Presidium - dat 
andere mensen in achterstandsituaties 
veel eerder op dit geld een beroep 
mogen doen dan medewerkers van 
de Kamer. Als leden en medewerkers 
van de Kamer kostendekkende 
tarieven zouden wil len betalen 
- f 13.000 per jaar - komt de zaak 
anders te liggen. Dat er veel geld bij 
zal moeten uit de zak van de belasting-
betaler, is een andere kwestie. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik houd staande dat deze 
redenering ten aanzien van vele 
andere voorzieningen zou kunnen 
worden gevolgd. Dit zou tot voor ons 
allen onaanvaardbare consequenties 
kunnen leiden. 

De heer Dolman: Ik houd mij aanbe-
volen voor precisering hiervan. Wat 
bij voorbeeld de arbeidsomstandig-
heden van de binderij of het archief 
betreft, liggen wi j ver achter bij 
normale bedrijven. Het is helemaal 
niet zo, dat wi j bevoorrecht zijn. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Hiervan zegt de heer 
Dolman toch ook niet, dat het maar 
moet blijven zoals het is, zolang er 
nog andere binderijen zijn waar het 
ook slecht is? 

De heer Dolman: Ik zeg dat wi j 
slechter zijn. Er moet dus nieuwbouw 
komen, om de niveaus gelijk te 
trekken. Ik houd tegen dat wi j in enig 
opzicht bevoorrecht zijn. Ik houd dit 
ook tegen op het punt van de crèche. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Dolman wi l dus, 
dat de Kamer er zo slecht aan toe is, 
als de Nederlander die het het slechtst 
heeft? 

De heer Dolman: Niet als de Neder-
lander die het het slechtst heeft, maar 
als vergelijkbare Nederlanders! 

Mensen die het nog slechter 
hebben en die juist met een dergelijke 
basisvoorziening in hun achterstandsi-
tuatie geholpen zouden moeten 
worden, hebben er eerder recht op 
dan wi j . 

De heer Nuis (D'66): U kunt gelijk 
hebben, maar niet volgens deze 
redenering. 

De heer Dolman: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik vind dat genoeg argumenten 
zijn gewisseld. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Kan de 
voorzitter van het Presidium mij 
zeggen of niet het kostenargument in 
dezen de belangrijkste tegenhouder is, 
maar het feit dat Turkse en Hindoestaan-
de vrouwen meer recht of hetzelfde 
recht hebben op die voorziening. Ik 
erger mij overigens heel erg aan een 
dergelijke uitspraak. Het spreekt 
vanzelf dat andere vrouwen datzelfde 
recht hebben, maar de heer Dolman 
moet zeggen waarom het gaat, 
namelijk om de kosten. Het is geen 
afweging van het toekennen van 
rechten. 

De heer Dolman: Mijnheer de Voorzit-
ter! 
Men heeft mijn redenering toch niet 
goed begrepen. Ik zal deze nog een 
keer herhalen. Wanneer het om een 
kostendekkende voorziening gaat, is 
het Presidium natuurlijk bereid 
daaraan alle medewerking te geven. 
Ik heb echter geen schaduw van een 
teken bemerkt dat het daarom zou 
gaan. Daarom gaat het om een 
voorziening waarin belastinggeld 
gestoken zal worden, ofschoon er 
misschien bijdragen zullen worden 
betaald. 

De volgende schakel in de redene-
ring is: dan moeten de volksvertegen-

woordigers die besteding van de 
belastinggelden afwegen tegen een 
andere besteding van de belastinggel-
den. Daarbij denk ik dan niet aan 
defensie, openbaar vervoer of 
bibliotheekwerk maar aan dekinderop-
vang. Het politiek standpunt van het 
Presidium in dezen is dat binnen die 
overheidsvoorziening andere groepen 
van de bevolking meer recht hebben 
op overheidsfinanciering dan leden 
en medewerkers van de Tweede 
Kamer. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik denk dat de 
voorzitter van het Presidium over een 
fundameel aspect heen stapt, namelijk 
het aspect dat gelukkig steeds meer 
jonge vrouwen deel uitmaken van 
deze Kamer. Met een dergelijke 
redenering wordt voor deze vrouwen 
de keuze bemoeilijkt van het al dan 
niet nemen van kinderen. Daarmee 
neemt de voorzitter van het Presidium 
een heel zware verantwoordelijkheid 
op zich. 

De heer Dolman: Mijnheer de Voorzit-
ter! De vrouweli jke leden van deze 
Kamer zijn ten opzichte van arbeiders-
vrouwen, in het bijzonder in Den Haag, 
buitengewoon bevoorrecht. Zij 
zouden, vergeleken bij die vrouwen 
hun kinderopvang heel gemakkelijk 
uit eigen zak kunnen betalen. De 
arbeidersvrouwen kunnen dat niet. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Dan zijn wi j 
gauw klaar. Laar het Presidium 
alstublieft namens alle vertegenwoor-
digde partijen een voorstel aan deze 
Kamer doen om zelf in de kinderop-
vang te voorzien. Ik vind dat prima. Ik 
ben daarvoor een warm medestand-
ster. 

De heer Dolman: Wanneer om een 
kostendekkende voorziening wordt 
gevraagd, zullen wi j die bij wijze van 
spreken mogen realiseren, althans 
wanneer wi j daarvoor ruimte en 
personeel kunnen vinden en wanneer 
de gemeente de nodige goedkeuring 
verleent. Wanneer het om een 
kostendekkende voorziening gaat, 
hebben wi j geen bezwaar. Hierover 
zijn wi j het dus eens. 

De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Zou het Presidium de 
groep van vrouwelijke kamerleden 
niet kunnen vragen een voorstel voor 
een dergelijke kostendekkende 
voorziening op te stellen? 

De heer Dolman: Tot dusver is dit 
voorstel niet gedaan. Het komt nu 
voor het eerst boven tafel. Maar ik 
ben natuurlijk bereid hierop in te 
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gaan. Maar ik moet nog zien of zich 
hiervoor voldoende mensen zullen 
aanmelden. 

De heer Evenhuis (VVD): Wilt u die 
groep van vrouwen benaderen met de 
vraag die ik aan u heb voorgelegd? 

De heer Dolman: En niet alleen 
die groep maar ook medewerkers. Die 
vraag komt er dan op neer: hebt u 
nog steeds belangstelling als u 
f 13.000 per jaar moet betalen? Ik stel 
mij van de uitkomst niet veel voor, 
maar ik ben bereid het te doen. 

Ik wi l nu spreken over de motie-Nuis 
die hij misschien nog boven de markt 
heeft. Hij vraagt of de mogelijkheden 
nog niet eens nader uitgezocht 
moeten worden door een commissie 
van leden en medewerkers. Vorig jaar 
is een motie van mevrouw Wessel 
aangenomen die het Presidium heeft 
uitgevoerd. Alle modaliteiten, afgezien 
van de kostendekkende modaliteit, 
zijn uitgezocht. Het Presidium is niet 
bereid opnieuw die zaak uit te zoeken. 
Het Presidium ziet niet in dat er 
alsnog iets zou moeten worden 
uitgezocht. 

Wanneer de Kamer nog iets wi l , 
moet zij hetzij uitspreken dat er een 
kostendekkende voorziening moet 
komen, hetzij een amendement op de 
raming indienen dat aangeeft hoeveel 
het mag kosten. Als de Kamer 
vervolgens dat amendement aan-
neemt, zal het Presidium daaraan 
uiteraard uitvoering geven. Ik denk 
dat de meeste leden van het Presidium 
tegen een dergelijk amendement 
zullen stemmen. Wij zijn echter niet 
bereid om nog eens iets uit te zoeken. 

Ten slotte, het lelijkste voor het 
laatst, de nieuwbouw van de Kamer. 
Alle sprekers hebben zich tot mijn 
genoegen onthutst getoond over 
hetgeen er vanavond althans in één 
krant staat. Ik weet niet officieel of dat 
bericht op waarheid berust. Mij heeft 
daarover geen officiële mededeling 
bereikt. Als het echter zo zou zijn 
dat een ambtelijk adviseur iets aan de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening zou hebben 
voorgesteld en als de Minister daarop 
zou wil len ingaan in zijn begroting, na 
de Onderraad voor de Rijksdienst te 
hebben gehoord, en als hij de wijziging 
zou willen aanbrengen in de meerja-
renraming, dan zou ik het volgende 
willen opmerken. 

Ik kan mij voorstellen dat de 
Regering zegt dat er minder aan bouw 
moet worden gedaan en meer aan 
andere economische activiteiten. Ik 
zou tegen zo'n redenering persoonlijk 

zeer gekant zijn, maar dat is een 
politieke kwestie. Het Presidium blijft 
daarbuiten. 

In de tweede plaats kan ik mij 
voorstellen dat men zegt dat de bouw 
als geheel ongeveer op peil moet 
blijven en zich moet ontwikkelen zoals 
wi j voorzien in de komende jaren, 
maar dat binnen de bouw meer aan 
woningen moet worden gedaan en 
minder aan kantoorgebouwen, aan 
rijksgebouwen aan util iteitsbouw. 
Daar zou ik mij iets beter in kunnen 
verplaatsen. De heer Lankhorst knikt 
nu al; wi j kennen het standpunt van 
de PPR-fractie. Ook dat is een politieke 
afweging waar het Presidium buiten 
blijft. 

Er is een derde punt. Voor zover een 
bepaald bedrag beschikbaar wordt 
gesteld voor rijksgebouwen, zou ik 
mij bij de heer Castricum wil len 
aansluiten die heeft gezegd dat de 
tekentafel al meer dan 100 jaar in 
actie is en dat de nieuwbouw niet van 
de grond komt. Wij hebben allerlei 
uitbreidingen gehad doch het grote 
plan komt er maar steeds niet van. Als 
er weer eens financiële moeilijkheden 
zijn, wordt dat weer uitgeschoven. 

Het wi l mij voorkomen dat, als er 
moet worden getemporiseerd en 
uitgeschoven bij de Rijksgebouwen-
dienst, het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, het 
Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen en het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zelf veel en veel eerder voor 
uitstel in aanmerking komen dan de 
Kamer. Ik zal niet in bijzonderheden 
treden; dat is bij andere gelegenheden 
uitvoerig gebeurd, in en buiten de 
Kamer, bij monde van mij en door 
anderen, in het bijzonder de voorzitter 
van de Bouwbegeleidingscommissie. 
Als de Regering denkt minder geld te 
hebben, laat zij de Kamer daarvan dan 
niet het slachtoffer laten worden. Wil 
zij toch doorzetten, laat de Kamer de 
Regering dan bij de begrotingsbehan-
deling in het najaar weten dat wi j 
daarvan niet zijn gediend. 

D 
De heer Van der Burg (CDA): Ik dank 
het Presidium voor de beantwoording 
van de vragen. Ik zal mijnerzijds 
proberen zo kort mogelijk te reageren. 
In overleg met de medeonderteke-
naars van de motie wi l ik deze gaarne 
aanhouden tot de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken. 
Het lijkt mij juist de motie te plaatsen 
in een onderzoek naar het gehele 
Reisbesluit voor ambtenaren Dit is 
mijn antwoord op het 'gemopper' van 
de heer Evenhuis. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer Van der Burg stel ik voor, zijn 
motie (17 395, nr. 10) van de agenda 
af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ten aanzien van het 
fractiepersoneel heb ik begrepen dat 
de werkgroep is geïnstalleerd en dat 
duidelijk uiteen is gezet wat in dit 
verband 'budgettair neutraal' betekent. 
Hetzelfde bedrag blijft voor iedere 
fractie beschikbaar. Het kiezen voor 
het ambtenaarschap in de zin van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
betekent dus voor een fractie: minder 
mensen in dienst en een lagere 
inschaling. 

Wij zullen gaarne bekijken welke 
keuze moet worden gemaakt aan de 
hand van het criterium dat de autono-
mie van het personeelsbeleid voorop 
dient te staan. 

Ik ben over het onderwerp documen-
tatie en over hetgeen de voorzitter 
van het Presidium daarover heeft 
gezegd, niet helemaal gerustgesteld. 
Ik meen nogmaals te moeten bena-
drukken dat de informatiebalie gericht 
moet zijn op de gebruiker. De gebruiker 
heeft baat bij een zo integraal mogelij-
ke benadering van de ter beschikking 
te stellen informatie. Daarbij dient 
naar mijn oordeel de bibliotheek" en 
documentatiedienst een grote rol te 
spelen, in een geïntegreerd kader. 

De voorzitter van het Presidium 
heeft ten slotte nog enkele woorden 
aan de huisvesting van de Kamer 
gewijd. Namens mijn fractie kan ik 
zeggen dat wi j met zijn uitspraak zeer 
blij zijn. Mochten de plannen van 
Minister Nypels inderdaad bestaan 
- het zijn ten slotte nu pas krantenbe-
richten - dan zullen wi j er bij de 
behandeling van de begroting van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening voor staan dat in 1985 met 
de nieuwbouw wordt begonnen. 

D 
De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorzitter van het 
Presidium heeft er terecht óp gewezen 
dat over de commissie voor zelfonder-
zoek door mijn fractie het vorige jaar 
ook al is gesproken. Daarbij is ove-
rigens, als ik het wel heb, toegezegd 
dat er in het Presidium over zou 
worden gesproken. Misschien is het 
nuttig als ik vraag wat het resultaat 
van die bespreking is geweest. 

Ik wil nog een concrete vraag 
stellen. Ik heb erop gewezen dat in 
feite huishoudelijke zaken zo verbon-
den zijn mat politieke dat het niet wel 
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doenlijk is om die zaken helemaal te 
splitsen. Kan de voorzitter van het 
Presidium daarop nog ingaan? Ik had 
graag mijn voorstel over zelfonderzoek 
concreet in een motie wil len vastleg-
gen om zo een uitspraak van de 
Kamer te vragen. Ik heb alleen de 
indruk gekregen dat het hoofd van 
deze Kamer daar op dit moment niet 
zo naar staat, om redenen die niet 
zozeer met zelfonderzoek te maken 
hebben. Het zou ook praktische 
problemen geven, zoals de wat 
vloeiende lijn tussen kamerleden en 
oud-kamerleden die in een situatie als 
deze moeten worden benoemd. Het is 
bovendien een zaak van lange adem, 
zo belangrijk dat zij ook na het 
zomerreces nog geldt. Het ligt dan 
misschien voor de hand om deze zaak 
aan de nieuwe Kamer voor te leggen. 
Daarom heb ik het als het ware pro 
memorie, om duidelijk te maken hoe 
belangrijk dit voor ons is, nu opge-
voerd. 

Dan is er nog het punt van de 
crèche. Ik wil nog één ding zeggen 
over het aardige interruptiedebat dat 
hier zojuist gehouden is. De voorzitter 
van het Presidium heeft - daar is veel 
voor te zeggen - eigenlijk de Kamer 
gebruikt in haar voorbeeldfunctie. 
Men zou ook een redenering kunnen 
opzetten waarbij de voorbeeldfunctie 
van de Kamer er juist toe kan leiden 
dat wi j in zaken als kinderopvang 
extra alert en coulant moeten zijn en 
duidelijk voorop moeten lopen. 
Misschien zou dat op de lange duur 
ook voor de vrouwen in de Schilders-
wijk meer opleveren dan deze houding. 

Het probleem is dat aan de ene kant 
de overtuiging bestaat dat wij eigenlijk 
alles al weten en alleen maar een 
beslissing behoeven te nemen, terwijl 
mijn gevoelen, aan de andere kant, 
juist was dat sommige van de gege-
vens waarmee het Presidium werkt 
verouderd zijn en niet precies slaan 
op de huidige situatie. Verder consta-
teei ik dat het Presidium bereid is iets 
dergelijks onmiddell i jk in te stellen als 
het maar kostendekkend is. Misschien 
kunnen wi j het er dan over eens 
worden dat het zinnig is de gegadigden 
op dit moment nog eens te benaderen 
om eens te bekijken wat het nu echt 
per persoon kost. Als blijkt dat dat 
echt te veel is en als w i j weten 
hoeveel het te veel is ... 

De heer Dolman: Dat kost f 13.000 en 
dat is te veel. 

De heer Nuis (D'66): Dat heeft het 
Presidium gecontroleerd? Dat vindt 
men ook te veel? Dan moeten wi j dat 

in een later stadium nog eens gaan 
vragen. 

Het probleem in dit verband, ook 
met betrekking tot de kostendekking, 
is dat wi j te maken hebben met de 
situatie dat door het afwezig zijn van 
een dergelijke voorziening het aantal 
mensen dat hiervan gebruik wi l 
maken ook klein is. Hierin is een 
zekere aanloop mogelijk als het 
experiment begint. Dat moet dan een 
jaar worden bekeken. Het zou dus bij 
voorbeeld moeten worden uitgerekend 
voor het dubbele aantal gegadigden 
bij een redelijke prognose. 

De heer Dolman: Als er meer mensen 
komen, moet er ook meer personeel 
komen. De kosten per kind bedragen 
f 13.000 per jaar en dat blijft zo. Dit 
heb ik vorig jaar ook al gezegd. De 
heer Nuis moet de Handelingen eens 
erop nalezen. 

De heer Nuis (D'66): Ik laat het hierbij. 

D 
De heer Castricum (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb nog enkele korte 
opmerkingen onder dankzegging voor 
de reactie van de voorzitter van het 
Presidium. Wi j hebben met grote 
blijdschap kennis genomen van de 
installatie, al is dat niet met champagne 
besprenkeld van de werkgroepen die 
naar de verschillende fracties toe de 
afronding van de positie van de 
fractiemedewerkers kunnen begin-
nen. Wij hopen dat dit snel zal gebeuren. 

De bijdrage aan de discussie van de 
heer Evenhuis was overigens typerent 
voor de wijze waarop in de afgelopen 
jaren de voortgang op dit punt nogal 
werd belemmerd. Nu wi j echter de 
toezegging hebben van de vorige 
Minister van Binnenlandse Zaken dat 
een en ander onafhankelijk van de 
standpuntbepaling van de individuele 
fracties kan worden afgerond, zullen 
wij hierbij de nodige spoed betrachten. 

Ik ben erg blij met de toezegging, zo 
heb ik het althans verstaan, van de 
voorzitter van het Presidium over het 
evaluatiegroepje met betrekking tot 
de positie van de persoonlijke mede-
werkers. 

Wat het restaurant-wezen binnen 
dit Huis betreft, heb ik mijn opmerkin-
gen op dit punt niet bedoeld in de zin 
zoals de voorzitter van het Presidium 
hierop reageerde. Dit wilde ik even 
gezegd hebben. 

Wat de crèche betreft, moet de 
Kamer heel simpel een keus maken. Ik 
heb in eerste termijn al gezegd dat 
mijn fractie, gegeven de rapportage 
van het Presidium en tegen de 
achtergrond van de opmerkingen die 

ik heb gemaakt over de financiële 
positie van de Kamer in het raam van 
de rijksbegroting, op dit moment 
geen mogelijkheden ziet om uit het 
kamerbudget de voorzieningen te 
treffen die blijkbaar van alle kanten 
worden gewenst. Wellicht is het een 
fraaie taak voor de Kamer zelf, het 
komende jaar eens te bezien tegen 
welke 'prijs' zij, gelet op de verdeling 
van de middelen die haar beschikbaar 
worden gesteld, in de toekomst zo'n 
voorziening zou kunnen treffen. 

Ik zou het op prijs stellen wanneer 
door het Presidium een wat actievere 
opstelling jegens Binnenlandse Zaken 
werd bevorderd waar het gaat om 
nauwere samenwerking met Binnen-
landse Zaken en Justitie, bij ontwikke-
lingen die zich door op dit moment 
voordoen. Ik ga ervan uit dat talloze 
ambtenaren op Binnenlandse Zaken 
elke week met rode oortjes onze 
Handelingen lezen, maar ik meen dat 
wi j daarvan niet afhankelijk mogen 
zijn als wi j zelf iets actief wi l len 
nastreven. 

Op het punt van de nieuwbouw kan 
ik mij vinden in de woorden van de 
voorzitter van het Presidium. Mis-
schien zou het goed zijn als de 
voorzitter van de bouwbegeleidings-
commissie of de commissie in haar 
geheel de nieuwe Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening nog eens diep in de ogen 
keek, om te voorkomen dat de 
noodzakelijke ver- en nieuwbouw, die 
voor een bepaalde periode was 
voorzien, weer achterop raakt. 

D 
De heer Evenhuis (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Voorzitter van 
het Presidium namens onze fractie 
voor de beantwoording van onze 
opmerkingen. 

D'66 kiest voor de crèche. De VVD 
kiest voor het standpunt van de 
Voorzitter van het Presidium. Mis-
schien zou het voor de vrouweli jke 
kamerleden een uitdaging kunnen zijn 
om een plan te ontwikkelen voor de 
opzet van een crèche in dit Huis. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA): 
Het is natuurlijk van de gekke - en ik 
hoop dat de Voorzitter dat straks ook 
zal zeggen - dat vrouwen zouden 
moeten zorgen voor een adequate 
kinderopvang. Medewerksters - want 
daarom gaat het in de meeste geval-
len - en kamerleden die behoefte 
hebben aan een crèche, kunt u toch 
niet opdragen om er zelf voor te 
zorgen? We zitten hier de hele dag 
wetten en maatregelen te verzinnen 
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voor hele grote groepen van de 
samenleving, waarbij wi j ons soms 
volstrekt niet afvragen wat ze mis-
schien zelf gewild hadden. We zijn nu 
eenmaal beperkt in onze mogelijkhe-
den. Dat geldt ook hiervoor. 

De heer Evenhuis (VVD): Ik ben het 
volledig met u eens en u kunt dan ook 
op mijn sympathie rekenen. Wij 
verzinnen inderdaad allerlei maatrege-
len en wetten voor de mensen in het 
land. Het lijkt mij dan sterk dat wi j niet 
iets kunnen verzinnen op dit punt. 
Laat men het initiatief nemen, de 
Voorzitter heeft hiervoor een handvat 
gegeven. Particulier initiatief is ook in 
dezen nooit weg. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Kent u ook 
mannen met kinderen? 

De heer Evenhuis (VVD): Ik heb er 
twee. Mijn vrouw trouwens ook. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Zou het 
dan niet zinnig zijn als mannen hier 
ook over nadachten? 

De heer Evenhuis (VVD): Ik doe niet 
anders. 

De heer Nuis (D'66): Denken is één, 
doen is iets anders. 

De heer Evenhuis (VVD): Dat is de 
eerste pedagogische eis die aan het 
leven moet worden gesteld. Kortom: 
men kan rekenen op mijn bijstand bij 
het ontwikkelen van een plan. 

Ik kan voorbij gaan aan de status 
van het fractiepersoneel, want de 
Voorzitter heeft het standpunt verdui-
delijkt. De motie inzake de reizen naar 
het buitenland is mijns inziens terecht 
aangehouden. Dit onderwerp hoort 
thuis bij het overheidspersoneelsbe-
leid, zeker wanneer men een regeling 
wil treffen over de ruggen van de 
ambtenaren. Ik had eigenlijk van de 
indieners van de motie verwacht dat 
zij nu met een ander voorstel waren 
gekomen om de Kamer het voortouw 
te laten nemen. Nu speel je het 
immers toch nog terug naar de 
ambtenaren. Waarom niet hier een 
voorstel gelanceerd, waarin kamerle-
den en excellenties worden aange-
spoord om 'economie class' te gaan 
reizen? Dat voorstel ontbreekt en dus 
denk ik dat men - misschien wel 
terecht - terugschrikt voor het reizen 
per non-IATA-maatschappijen, zoals 
Aeroflot en dergelijke. Het is al met al 
niet zo moedig. Eén grote luchtbel! 

De Voorzitter heeft een duidelijk 
antwoord gegeven over de informatie-
balie. Ik treed daar niet in. Wel wi l ik 
op dat punt nog één vraagje stellen, 
namelijk over datgene wat in de 

Tweede Kamer 
22 juni 1982 

raming is aangegeven als de gebleken 
behoefte aan een centraal gelegen 
punt. 

Zou de Voorzitter van het Presidium 
die gebleken behoefte, wanneer hij 
dat mogelijk acht, nog eens wat nader 
willen specificeren?? Waar is die 
behoefte, zoals bedoeld in de raming, 
gebleken? Bij wie is die behoefte 
gebleken? Het antwoord op deze 
vragen kan een verduidelijking geven. 

Uit wat ik in eerste termijn heb 
gezegd, zal men al begrepen hebben, 
dat wi j de woorden van de Voorzitter 
van het Presidium onderstrepen 
inzake de nieuwbouw van de Kamer. 
Hij kan bij zijn pogingen om het 
geheel in het goede spoor te houden 
op de warme steun van mijn fractie 
rekenen. 

D 
De heer Dolman, Voorzitter van het 
Presidium: Mijnheer de Voorzitter! De 
heren Van der Burg en Evenhuis 
hebben nog een vraag gesteld over 
de documentatie. De heer Van der 
Burg heeft gezegd dat het Presidium 
onvoldoende heeft geantwoord op 
zijn stelling dat de Bibliotheek en 
Documentatiedienst een grote rol zou 
moeten spelen. Dat is ook de belang-
rijkste reden geweest dat de, tot een 
half jaar geleden bestaande Stuur-
groep automatisering is omgezet in 
een adviescommissie voor documen-
tatie én automatisering, juist om de 
integratie te bevorderen en de 
bibliotheek, die de belangrijkste 
documentaire dienst in dit Huis is, 
meer daarbij te betrekken. Wij hadden 
het gevoel dat de bibliotheek, organi-
satorisch gesproken, wat geïsoleerd 
dreigde te raken. Daar hopen wij iets 
tegen te doen. 

De heer Evenhuis heeft gevraagd 
waaruit de behoefte aan zo'n centrale 
informatiebalie is gebleken. Dat is op 
twee manieren gebleken: eensdeels 
doordat op verschillende plaatsen 
hetzelfde wordt gevraagd en ander-
deels doordat op één bepaalde plaats 
verschillende dingen worden ge-
vraagd. 

Wij hebben behoefte aan één plaats 
in het gebouw waar het scala van 
documentatiemogelijkheden aanwezig 
is, waaraan men als het ware voor het 
eerst - en in het bijzonder geldt dit 
voor de eerste bezoekers van buiten -
kan ruiken. Wanneer men dan beter 
weet wat men wi l , kan men vervolgens 
in het gebouw ter plaatse nadere 
informatie halen. Dat is heel in het 
algemeen bij de medewerkers, de 
dienst zelf, de gebleken behoefte 
geweest. 

Raming der Kamer 

De heer Nuis heeft nog gevraagd, of 
zelfonderzoek inzake de werkwijze van 
de Kamer in het geheel niet aan de 
orde is geweest in het Presidium. 
Inderdaad niet in het algemeen, maar 
wel van ti jd tot ti jd is dit gebeurd, bij 
voorbeeld ten aanzien van de vraag 
wat er moet gebeuren met de herover-
wegingsrapporten. Het is de beslissing 
van het Presidium geweest, die in 
handen te stellen van de Commissie 
rijksuitgaven, ondanks dat die Commis-
sie dit zelf aanvankelijk niet eens wilde. 
Dit is inderdaad een politieke afweging 
geweest. Ik ben de heer Nuis dankbaar 
voor zijn correctie van wat ik daarover 
eerder heb gezegd. 

De heer Nuis (D'66): Een pedagogische 
exercitie, zo begrijp ik! 

De heer Dolman: Ja, pedagogisch-po-
litiek. 

Mijnheer de Voorzitter! De crèche 
heeft de emoties, evenals het vorige 
jaar, het hoogst doen oplopen. De 
heer Castricum heeft gevraagd, of wi j 
ons toch iets actiever wil len opstellen 
ten opzichte van Binnenlandse Zaken 
wat dit betreft. Dat wil ik best wel 
doen. Een telefoontje of een briefje is 
nooit weg, maar ik verwacht daar niet 
veel van. 

De hoofdzaak is de vraag, of de 
Kamer hiervoor geld beschikbaar 
moet stellen. Mevrouw Brouwer, die 
niet als spreekster was ingeschreven, 
heeft via de interruptiemicrofoon een 
zeer ter zake doende vraag gesteld, 
namelijk of mannen ook wel eens 
over dit onderwerp nadenken. Ja, dat 
heeft bij voorbeeld deze man gedaan. 
Het belangrijkste in dit Huis is echter 
dat wi j , nadat wi j gedacht hebben, 
ook doen. Het gaat erom, of wi j bereid 
zijn om politieke beslissingen te 
nemen en in dit geval om geld ter 
beschikking te stellen. 

Als wi j dat wil len, gaat het om de 
vraag: waar dan? Welnu, verleden 
jaar heb ik de Kamer uitgedaagd om 
op het desbetreffende begrotingsarti-
kel van CRM of van Sociale Zaken, 
dus inzake kinderopvang, een amen-
dement in te dienen over enkele 
tientallen miljoenen. Dat is niet 
gebeurd. Ik moet zeggen, dat van 
degenen die nu het woord hebben 
gevoerd, zij het via interrupties, 
mevrouw Van Nieuwenhoven het 
meeste recht van spreken heeft. 
Immers, zij heeft mondelinge vragen 
gesteld om althans enkele experimen-
ten op dit gebied in stand te houden. 
Ook zij, ook haar fractie, heeft echter 
geen amendement ingediend om het 
desbetreffende bedrag te verhogen; 
niet met 50 min., niet met 5 min., met 
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geen cent. Zouden wi j dan, terwijl de 
behoefte daaraan dagelijks toeneemt, 
terwij l steeds meer vrouwen en 
mannen aanspraak maken op die 
voorziening, terwijl wij te lamlendig 
zijn om op de begroting van CRM een 
cent daarvoor ter beschikking te 
stellen en terwijl wi j met de Minister 
van CRM zeggen dat de gemeenten 
dat maar moeten doen, zouden wij 
dan in eigen Huis voor eigen personeel 
en eigen leden enkele tonnen moeten 
uitgeven? Dat is een voorbeeldfunctie 
die averechts zou werken naar de 
mening van het Presidium. 

De heer Nuis (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meende duidelijk 
gemaakt te hebben, dat het voor het 
overwegen of het mogelijk is om een 
kinderopvang in te stellen, mij de 
juiste gegevens ontbraken. Het gaat 
hierbij alleen om de vraag of het 
mogelijk is, want een amendement 
indienen is niet alleen geld ter 
beschikking stellen, het is ook het zien 
van een mogelijkheid om iets te 
realiseren. Ik heb nu van het Presidum 
begrepen dat het Presidium niet 
bereid is in te zien dat ik die gegevens 
nodig heb, althans het wenst die 
gegevens niet ter beschikking te 
stellen. Dat is een duidelijk antwoord. 
Dat betekent dat ik samen met de 
mensen die er net zo over denken als 
ik, het zelf moet gaan doen. 

De heer Dolman: Dat is de positie 
niet. Het is uitgezocht. Er is op 
verzoek van mevrouw Wessel-Tuinstra 
en vervolgens op verzoek van de 
unanieme Kamer een rapport uitge-
bracht in december van het vorige 
jaar. Daar staat alles in. Als de heer 
Nuis vindt dat daar onvoldoende in 
staat, of dat dat rapport onvolledig is, 
dan had hij zes maanden geleden die 
zaak in de Kamer aan de orde moeten 
stellen. 

De heer Nuis (D'66): Ik stel het nu aan 
de orde, op het tijdstip dat ik daarvoor 
aangewezen acht. Ik constateer dat 
die aanvullende gegevens niet door 
het Presidium zullen worden gegeven. 
Ik heb daar vrede mee. Ik zal trachten 
daar op een andere manier aan te 
komen. 

De heer Dolman: Ik begrijp nog 
steeds niet wat die aanvullende 
gegevens dan zijn. Alle specifieke 
vragen die de heer Nuis heeft gesteld, 
zijn in dat rapport beantwoord en die 
antwoorden heb ik nogmaals geci-
teerd. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 
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Over de artikelen wordt geen beraad-
slaging gevoerd. 

De raming van uitgaven (stuk nr. 2) 
wordt zonder stemming aangenomen. 

De aanwijzing en raming van de 
middelen (stuk nr. 3) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De raming zal worden 
doorgeleid naar de Minister van 
Binnenlandse Zaken om in de rijksbe-
groting te worden opgenomen. 

Aan de orde is de behandeling van: 
Voorstellen van het Presidium tot 

toepassing van de artikelen 63 en 65, 
alsmede artikel 3, tweede lid van het 
Ambtenarenreglement Staten-Gene-
raal (17471); 

Voorstel van het Presidium naar 
aanleiding van een verzoek om 
inzage van niet-gepubliceerde 
verhoren van de Enquêtecommissie 
Regeringsbeleid 1940-1945 (17 466). 

Deze voorstellen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Voorzitter: Dolman. 

Aan de orde is de behandeling van: 
verslagen van een mondeling overleg 
over de gezinsverzorging (17 100-XVI, 
nrs. 101 en 105) en van de motie-Wil-
lems over de rechtspositie voor 
Alpha-hulpverleners (17 100-XVI, nr. 
64). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! In het derde mondelinge 
overleg dat de Minister over zijn 
beleid ten aanzien van de gezinsver-
zorging is gevoerd, heb ik een 
uitspraak aangehaald van zijn voorgan-
ger. In een interview in het weekblad 
De Tijd verzuchtte de heer Van der 
Louw onlangs het onbegrijpelijk te 
vinden dat enerzijds goedkope 
arbeidsplaatsen, zoals in de gezinsver-
zorging, dienen te verdwijnen, terwijl 
anderzijds dure arbeidsplaatsen 
gecreëerd moeten worden. 

Ik voeg daar vandaag nog eens de 
prioriteiten aan toe die door de 
bewindslieden van CRM tijdens de 
behandeling van de begroting voor 
1982 naar voren zijn bebracht: 'Uit 
hetgeen is opgemerkt over de essentie 
c.q. het hart van de verzorgingsstaat, 
valt echter af te leiden dat in elk geval 
de sectoren bijstand, bejaarden- en 
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gezinsverzorging buitengewoon 
wezenlijk zijn. Hiermee zijn gelijk 
prioriteiten en ook posterioriteiten 
aangegeven, echter niet alle'. 

Nu zal de huidige Minister zich 
ongetwijfeld bli jven verdedigen met 
de constatering dat er sinds hij op 11 
september 1981 het ambt van staats-
secretaris aanvaardde, geen bezuini-
gingen in de gezinsverzorging hebben 
plaatsgevonden en dat het om een 
begrotingsoverschrijding gaat. Dat 
neemt niet weg dat er sprake is van 
een verlies van 2500 volledige 
arbeidsplaatsen in de gezinszorg, 
hetgeen neerkomt op zo'n 10.000 
deeltijdbanen en een vermindering 
van het hulpaanbod aan 20.000 
cliënten. 

Wie die cijfers op zich laat inwerken, 
kan maar tot één conclusie komen: 
dat kan niet! Wie prioriteit legt bij de 
gezinszorg, zoals de bewindsman 
heeft gedaan, kan deze aantasting van 
de gezinszorg niet rechtvaardigen. 
Wie een werkgelegenheidspolitiek 
voert kan een verlies van 10.000 
deeltijdbanen niet accepteren. Het 
werk in de gezinszorg voldoet aan alle 
criteria die in de verschillende 
parti jprogramma's staan vermeld: 
maatschappelijk nuttig, relatief 
goedkoop, deeltijdbanen, veel 
arbeidsplaatsen voor vrouwen en 
hulpverlening zo lang mogelijk in de 
thuissituatie. 

Er is dus alle reden om ook in het 
kader van een werkgelegenheidspro-
gramma de gezinszorg op peil te 
houden. De vraag hoe dat zal moeten 
gebeuren, is niet moeilijk te beant-
woorden. Alle fracties hebben in drie 
mondelinge overleggen met de 
bewindsman die richting aangegeven. 
Er zal een verschuiving moeten 
komen van de financiële middelen 
van de intramurale zorg naar de 
extramurale voorzieningen. 

Die mening is ook bij herhaling in 
deze Kamer uitgesproken. Daar het 
echter een verschuiving tussen 
begrotingshoofdstukken betekent, is 
de verwezenlijking daarvan moeizaam. 
Toch kan die verschuiving, gezien de 
drastische en dramatische gevolgen 
voor de gezinszorg, eigenlijk geen dag 
meer wachten. 

Betreurenswaardig is het dat in de 
uiteindelijk uitgebrachte nota 'Bouw-
stenen voor een ouderenbeleid' de 
verschuiving van de gelden voor de 
intramurale naar de extramurale 
voorzieningen wel wordt bepleit, 
maar dat geen duidelijke aanpak 
wordt voorgeschreven om dat te 
bereiken. Vandaar dat ik het kabinet 
door middel van het indienen van een 
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motie wi l vragen om bij de opstell ing 
van de begroting 1983 een begin te 
maken met deze verschuivingsopera-
tie. Gezien de beperkte financiële 
middelen is dit volgens mij de enige 
manier o m de gezinszorg op een 
aanvaardbaar peil te houden. Ik dien 
een motie van die strekking in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
gezinsverzorging; 

van mening, dat de bezuinigingen in 
de gezinszorg een aantasting beteke-
nen van het hulpaanbod in deze 
sector en leiden tot een aanzienlijk 
verlies aan arbeidsplaatsen; 

van mening, dat deze bezuinigingen 
tot kostenverhogingen kunnen leiden 
in andere sectoren van de gezond-
heidssector en dat het geenszins 
vaststaat dat er per saldo besparingen 
optreden; 

van mening, dat de mensen die extra 
zorg nodig hebben, zoveel mogelijk in 
de eigen thuissituatie geholpen 
moeten kunnen worden; 

van mening, dat er een verschuiving 
plaats moet vinden van de financiële 
middelen van de in t ramurale voorzie-
ningen naar de extra-murale voorzie-
ningen binnen het begrotingshoofd-
stuk Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne, maar ook tussen de begrotings-
hoofdstukken Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk; 

verzoekt de Regering, bij de voorbe-
reiding van de begroting voor het jaar 
1983 met zodanige verschuivingen 
van de financiële middelen te komen, 
dat het hulpaanbod in de gezinszorg 
op peil blijft, 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 111 (17100-XVI). 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l nog op twee punten 
die bij dit debat aan de orde zijn, 
ingaan. De fractie van de PPR is van 
mening dat de positie van de alpha-
helpsters te zwak is en dat er alle 
reden is, die positie te verbeteren. Een 
verdere invoering van alpha-hulp 
wijzen wi j dan ook af. Ik denk ook dat, 
als alpha-hulp mannenarbeid zou zijn, 

er geen redelijk mens zou zijn die aan 
uitbreiding daarvan zou denken. 

Ook de retributieverhoging vindt de 
PPR-fractie een verkeerd middel om 
de financiële problemen in de gezins-
zorg te lijf te gaan. De voorgestelde 
tussentijdse verhoging betekent bij 
een verminderde koopkracht van de 
mensen geen eerlijke verdeling van 
de lasten. Degene die toevallig 
gezinszorg nodig heeft, moet daarvan 
wel erg de financiële lasten dragen. 
Dit doet sterk denken aan de discussies 
over de voorstellen met betrekking tot 
de Ziektewet. Bovendien is het nog 
steeds de vraag of de beoogde 
opbrengst van de retributieheffing 
gehaald wordt. De Centrale Raad voor 
de Gezinsverzorging heeft de Kamer 
opnieuw voorgerekend dat dit niet het 
geval zal zijn. 

Wat is het commentaar van de 
Minister op de meest recente cijfers 
van de raad? Wat doet de Minister als 
de opbrengst inderdaad tegenvalt, bij 
voorbeeld omdat de gezinszorg voor 
sommigen gewoon te kostbaar is 
geworden? Wordt het aanbod van 
hulp dan verder ingekrompen? Ik 
meen dat er ook voor de Minister 
slechts één uitweg is: een verschuiving 
van financiële middelen op korte 
termijn te bepleiten. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Het is wat 
vri jbl i jvend - dit klint onaardig, maar 
zo bedoel ik het niet - slechts verschui-
ving van middelen te bepleiten. Op 
welke post acht de heer Lankhorst 
verschuiving mogelijk? 

De heer Lankhorst (PPR): Ik bepleit 
verschuiving van middelen op de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne naar de begroting van 
CRM. Mevrouw Terpstra weet evenals 
ik dat verdere aantasting van de 
gezinszorg bij voorbeeld tot gevolg 
heeft dat bejaarden eerder naar een 
bejaardenhuis moeten of eerder in 
een ziekenhuis worden opgenomen. 
Er zal dus meer intramurale hulp 
worden gegeven, die veel duurder is 
dan extramurale, die door de bezuini-
gingen op de gezinszorg niet meer 
kan worden gegeven. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik stem 
hiermee in ; ook wi j brengen dit vaak 
naar voren. De heer Lankhorst weet 
echter dat de bezuinigingen op de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne ternauwernood worden 
gevonden. Hij vraagt toch om extra 
bezuinigingen op deze begroting, 
waarbij ik in het midden laat of de 
overheveling van deze middelen 
technisch op korte termijn mogelijk is. 
Waar vindt hij deze extra bezuinigingen? 

De heer Lankhorst (PPR): Ik vraag de 
Regering, tijdens de voorbereiding 
van de begroting voor 1983 van deze 
verschuiving uit te gaan. Dit betekent 
inderdaad dat aan Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne minder kan worden 
uitgegeven. 

Mevrouw Terpstra kan mij vragen 
waar dit vandaan moet worden 
gehaald, maar ik blijf haar erop wijzen 
dat, als wi j niets doen en de aantasting 
van de gezinszorg dus doorgaat, 
uiteindelijk meer geld op de begroting 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne nodig is. Ik neem aan dat mevrouw 
Terpstra niet wi l dat de mensen niet 
worden geholpen, als zij in moeilijkhe-
den zitten. Dit kan naar onze mening 
beter gebeuren op de relatief goedkope 
wijze van de gezinszorg dan op de 
dure wijze via de posten op de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Ik heb geprobeerd 
duidelijk te maken, ook in mijn motie, 
dat dit geen nieuw standpunt is, maar 
dat alle fracties in deze Kamer dit al 
naar voren hebben gebracht. Ik hoop 
daarom op brede steun voor de 
motie. 

D 
Mevrouw Terpstra (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vanmorgen sprak mijn 
collega en politieke vriend Joekes bij 
de behandeling van de Voorjaarnota 
vanaf dezelfde plaats over de dringen-
de noodzaak van drastische bezuinigin-
gen in de collectieve sector. Het is niet 
zo dat de VVD bezuinigen leuk vindt 
of gemakkelijk heen stapt over de 
gevolgen van de bezuinigingen. Het 
gaat er de VVD om perspectief te 
bieden op een gezonde economie die 
weer bedrijvigheid en werkgelegen-
heid oplevert en waarbij geld in de 
schatkist komt voor het in stand 
houden van voorzieningen die in onze 
samenleving gewenst en noodzakelijk 
zijn. 

Gezinsverzorging voor langdurige 
zieken, voor ouderen, voor gehandi-
capten en voor gezinnen die tijdelijk 
geholpen moeten worden, vinden wi j 
zo'n voorziening. Het is niet voor niets 
- de heer Lankhorst zal met instem-
ming naar mij luisteren - dat de heer 
Joekes bij zijn interventie van vanmor-
gen de vraag stelde waarom het 
kabinet in de Voorjaarsnota niet repte 
van een mogelijkheid van een eigen 
bijdrage van een gulden per recept 
met uitzondering van de eigen 
bijdrage voor ouderen en chronisch 
zieken enz. om daarmee flankerend 
beleid en versterking van de eerste 
lijn waaronder de gezinsverzorging 
valt, te betalen. 
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Terpstra 

Ook ik heb tijdens mondeling 
overleg vele malen gesproken over de 
noodzaak van flankerend beleid. 
Bezuinigen op de begroting van het 
ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, het reduceren van 
bedden, het reduceren van de ligduur, 
het afremmen van het aantal opnemin-
gen in de intramurale gezondheidszorg 
en een beleid er op gericht om mensen 
met enige hulp in staat te stellen 
langer thuis te blijven wonen in plaats 
van opgenomen te worden in een 
verzorgingstehuis, instelling enz. kan 
alleen maar slagen als dit gepaard gaat 
met een versterking van de eerste-lijns-
gezondheidszorg. 
Het beleid van het Ministerie van 
Volksgezondheid en dat van Milieuhy-
giëne en dat van CRM dient een stelsel 
van communicerende vaten te zijn. 
Thans wreekt zich meer dan ooit het 
verkokerde beleid en de gescheiden 
financieringsstromen die een belemme-
ring vormen voor communicerend en 
flankerend beleid. Ik wi l hierover, om 
toch nog wat licht te scheppen in deze 
sombere t i jd, twee vragen stellen. 

1. De Minister heeft in een monde-
ling overleg gezegd dat 'wellicht eind 
van dit jaar de Commissie Afstemming 
Financiering tot conclusies zal zijn 
gekomen'. Mag ik hopen dat er dan 
wel uitzicht is op een begin van 
overheveling van geld van het ene 
departement naar het andere, om 
eikaars beleid te versterken, in piaats 
van nu, door hap-snap-bezuinigingen, 
los van elkaar, dat beleid te frustere-
ren? 

2. De Minister kondigde aan dat 
eind dit jaar de Nota samenhang 
intra-extramurale zorg gereed zou 
zijn. Is die nota dan eindelijk het 
resultaat van de zogenaamde 'econo-
metrische studie' die zijn voorganger 
Wallis de Vries ons jaren geleden 
beloofde als ' instrument voor een 
doorzichtig beleid'? 

Als op beide vragen een positief 
antwoord komt, vraag ik of het niet 
verstandig zou zijn, met alle inventivi-
teit het hulpverleningsniveau van de 
gezinsverzorging nu zo veel mogelijk 
intact te houden, in afwachting van 
het nieuwe beleid. Afbreken wat 
straks weer moet worden opgebouwd 
lijkt mij geen zorgvuldig beleid; niet 
dat ik deze Minister daarvan een 
verwijt maak. Met bewondering zie ik 
hoe hij, geconfronteerd met zo veel 
pijnlijke, noodzakelijke bezuinigingen, 
moedig en eerlijk belangengroeperin-
gen tegemoet treedt. Zo ook in de 
gezinsverzorging. 

De aangekondigde maatregelen zijn 
in hun consequenties, onparlementair 
gezegd, beroerd. Als de bezuinigingen 
van f63 min. + f 45 min. noodzakelijk 
en onvermijdeli jk zijn, zal de VVD-frac-
tie daarmee met bloedend hart 
akkoord moeten gaan. Teneinde de 
kwantiteit van het hulpaanbod zo veel 
mogelijk in stand te houden, pleiten 
wij voor een zo groot mogelijke 
omzetting van traditionele gezinsver-
zorging in alfa-hulp. Welke mogelijk-
heden heeft de Minister om die 
instellingen die tot nu toe weinig voor 
alfa-hulp voelden daartoe te verplich-
ten? 

Retributieverhoging kan de pijn 
enigszins verzachten, hoewel dat 
wellicht niet de berekende f 12,5 min. 
zal opleveren. Kan de Minister een 
reactie geven op het commentaar van 
de Centrale Raad? 

Ten slotte vraagt mijn fractie de 
Minister dringend, de instellingen iets 
meer ruimte te geven om de verhoog-
de, verzwaarde taakstelling te realise-
ren. Als de deadline van 1 januari 
1983 gehandhaafd blijft, is de kans op 
omzetting in alfa-hulp niet groot. Ziet 
de Minister kans, die instellingen die 
bewijsbaar maximale moeite doen 
voor het invoeren van alfa-hulp de 
ruimte te geven tot 1 juli 1983 om het 
gewenste structurele niveau te 
bereiken? 

Ik realiseer mij dat dit geld kost? ik 
schat zo'n 10 a 15 min. gulden, 
waarvoor tijdelijk een andere dekking 
moet worden gevonden. Het zoeken 
naar die andere dekking binnen de 
begroting van CRM of eventueel 
exogeen, via een afspraak met de 
Minister van Financiën, zou een 
duidelijk teken zijn van de prioriteit 
die ook de fractie van de VVD aan de 
gezinsverzorging geeft. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ondanks een herhaaldelijk 
gevoerd mondeling overleg met de 
Minister blijft hij van mening dat het 
tekort van f45 min. op de begroting 
van CRM, ontstaan door kortingen 
van de Ministervan Financiën en door 
een teruglopend ziekteverzuim in 
1981, in 1982 opgebracht moet 
worden door de gezinsverzorging. In 
totaal zal er nu ruim f 100 min. door 
de instellingen ingeleverd moeten 
worden om de begroting van CRM te 
ontlasten. De gevolgen van een 
dergelijk beleid zijn nauwelijks te 
overzien. 

De Minister is ook niet bereid 
gebleken de gevolgen van deze 
bezuinigingsoperatie exact aan ons 

voor te leggen. De hulpverlening aan 
vele duizenden gezinnen, waaronder 
vele WAO-ers en bejaarden, komt 
ernstig in de knel. Hoe ernstig dit is 
blijkt uit het gegeven dat de Minister 
ons in het laatste mondeling overleg 
gaf, namelijk dat er ruim 2500 full-time 
banen zullen verdwijnen. Dat is nog 
maar het begin. 

De Minister wi l dit realiseren door 
het natuurlijk verloop grotendeels niet 
op te vullen of dit om te zetten in 
Alpha-hulp. Hij wil ons doen geloven 
dat dit zonder gedwongen ontslagen 
kan. Dat is echter uitgesloten. De 
bewijzen van het tegendeel, in de 
vorm van ontslagbrieven en aangekon-
digde massaontslagen, hebben ons al 
bereikt. 

De Minister wi l ook een retributie-
verhoging doorzetten die f 12,5 min. 
moet bijdragen aan de extra bezuini-
gingen. Afgezien van het feit dat dit 
leidt tot onaanvaardbare lastenverzwa-
ringen voor een bepaalde groep 
cliënten, zal dit bovendien tot 'vlucht-
gedrag' leiden. 

De opbrengsten van de retributie 
zullen daarom minder hoog zijn dan 
de Minister verwacht. Juist de 
kortdurende hulpverlening, waarbij de 
sterkste verhoging wordt toegepast 
en die tegelijkertijd een relatief groot 
aandeel van de retributie vormt, zal 
afnemen door de verminderde vraag. 
Bovendien zullen - de heer Lankhorst 
wees al o p - het afnemend hulpaanbod 
en de gevolgen van de voorgestelde 
retributieverhoging leiden tot een 
grotere druk op de Algemene Bij-
standswet, de AAW en de intramurale 
voorzieningen. 

Het tekort van het vorige jaar is 
ontstaan door factoren die buiten de 
gezinsverzorging liggen. Ik ben van 
mening dat de financiering van dit 
tekort dan ook gezocht moet worden 
buiten de begroting van deze instellin-
gen. Te denken valt bij voorbeeld aan 
het banenplan - ik heb daar vanmor-
gen een rekenvoorbeeld van gegeven 
bij het debat over het werkgelegen-
heidsplan - , een vergroting van het 
financieringstekort, het uitsmeren 
over latere jaren, het afhalen van de 
begroting van Defensie of aan 
meevallers op andere onderdelen van 
de begroting van CRM voor 1981. 

De keuze laat ik graag over aan het 
kabinet, maar het behoud van 2500 
banen voor vrouwen is het nader 
beraad van het hele kabinet over die 
45 miljoen waard. De gezinsverzorging 
mag niet zwaarder belast worden dan 
nu al het geval is volgens de meerja-
rentaakstelling, die haar is opgelegd. 
Ik heb op dat punt de behoefte om via 
een motie een uitspraak van de 
Kamer te vragen. 

Tweede Kamer 
22 juni 1982 Gezinsverzorging 3963 



Motie 

De Voorzitter: Door de leden Wil lems 
en Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
gezinsverzorging; 

gelet op het voornemen van de 
Regering , in 1982 een extra bezuini-
ging op te leggen van f45 mil joen aan 
de instellingen voor gezinsverzorging; 

overwegende, dat deze bezuiniging 
voortkomt uit een tekort op de 
CRM-begroting voor 1981, veroorzaakt 
door exogene factoren, waarop de 
instellingen voor gezinsverzorging 
geen enkele invloed konden uitoefe-
nen; 

overwegende, dat deze bezuiniging 
van f45 miljoen nog bovenop de 
reeds opgelegde meerjaren-taakstel-
ling gerealiseerd zou moeten worden; 

overwegende, dat deze extra bezuini-
ging zal leiden tot een aanzienlijke 
aantasting van de werkgelegenheid 
en van het hulpverleningsniveau in de 
gezinsverzorging en tot een verdere 
uitbreiding van alpha-hulp zonder 
redelijke rechtspositie; 

spreekt als haar mening uit, dat de 
lopende meerjaren-taakstelling niet 
mag worden belast met deze extra 
bezuiniging; 

nodigt de Regering uit, te zoeken naar 
andere wegen om het in 1981 ontstane 
tekort te dekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 112 (17 100-XVI). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de begrotingsbehande-
ling van CRM heb ik een motie 
ingediend over de verbetering van de 
rechtspositie van de Alpha-hulpen 
(17 100 XVI, nr. 64). Als de nu voorge-
stelde bezuinigingen doorgaan, zullen 
nog meer vaste banen worden 
omgezet in Alpha-hulp. Wij zijn niet 
tegen een verdere werkdiffe-
rentiatie in de vorm van bij voorbeeld 
uitbreiding van huishoudelijke hulp, 
daar waar dit is geïndiceerd. Wij zijn 
wel tegen de slechte rechtspositie, die 
Alpha-helpsters nu hebben. Wij 
sluiten daarbij aan op de commentaren 
die ons, in een hoorzitting en ook 
schriftelijk, hebben bereikt van bij 
voorbeeld de Emancipatie Raad, de 
Nederlandse Vrouwen Raad, de 

Abva/Kabo, de Liga en nog vele 
andere maatschappelijke organisaties. 

Vooral voor vrouwen die zich op 
latere leeftijd, al dan niet voor de 
tweede maal, in het arbeidsproces 
wil len begeven, vormt de gezinsverzor-
ging - met veel banen voor vrouwen -
een mogelijkheid. De Alpha-hulp biedt 
die mogeli jkheid echter niet. Een 
Alpha-helpster kan haar beroep 
immers alleen maar uitoefenen als er 
reeds een partner aanwezig is met 
een wettelijk goed geregelde rechts-
positie. In haar huidige vorm is de 
Alpha-hulpverlening niets meer dan 
een bijverdienste. Het staat haaks op 
het beginsel van individualisering van 
het inkomen. Integendeel, het gaat uit 
van het kostwinnersbeginsel, waar 
we juist vanaf moeten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben van 
mening dat de Alpha-helpster in 
dienst moet staan van de instelling 
voor gezinsverzorging. Oplossingen 
die zich richten op een rechtspositie-
verbetering, maar als uitgangspunt 
hanteren dat de cliënt als werkgever 
optreedt, zullen vele problemen 
blijven oproepen. Ik denk onder meer 
aan de ontslagprocedures. Wij zijn 
daar dan ook niet voor. 

Eind 1984 moet ook Nederland 
voldoen aan de derde richtlijn van de 
EEG, voor wat betreft de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. 
Het is duidelijk dat Alpha-hulp 
daarmee in strijd is. Het mag alleen 
om die reden al niet nog verder 
worden uitgebreid. Het is beter deze 
minderwaardige rechtspositie nu 
ongedaan te maken, dan er straks, 
met hogere kosten en met groot 
gezichtsverlies, toe gedwongen te 
worden. Een zo fundamenteel recht 
als gelijke behandeling in het arbeids-
proces mag niet door geldgebrek 
stranden. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Uit het laatste mondeling 
overleg met de Minister hebben wi j 
begrepen dat het hier gaat om 
bezuinigingen die 2500 full-t ime-
arbeidsplaatsen gaan kosten. Volgens 
andere gegevens - ik heb uit de 
instellingen diverse geluiden ge-
hoord - betekent dit misschien 
wel 10.000 part-time-arbeidsplaatsen. 
Wanneer dit niet het geval is en de 
Minister zeker weet dat het om 2500 
full-time-arbeidsplaatsen gaat, zou ik 
hierover graag nadere uitleg krijgen. 
Juist in de gezinsverzorging, een 
werkgebied van voornameli jk vrou-
wen, komen immers heel veel 
part-time-arbeidsplaatsen voor. In dat 

verband lijkt mij het praten over 
full-time-arbeidsplaatsen een te vage 
aanduiding. 

Hoe het ook zij, of het om 2500 
full-time-arbeidsplaatsen gaat of om 
nog veel meer part-time-arbeidsplaat-
sen, de consequenties zijn enorm. 
Ook de Minister heeft dit duidelijk 
aangegeven. In dit debat moeten dan 
ook de oorzaken van deze consequen-
ties nog even worden belicht. Immers, 
juist als wi j naar deze oorzaken kijken, 
zien wij dat deze buiten de gezinsver-
zorging zelf l iggen. Ik wi l nog wel 
even een opsomming geven. Volgens 
de gegevens van de Minister is de 
bezuiniging van f45 min. nodig omdat 
het ziekteverzuim is teruggelopen 
- dat scheelt f 3 min. - er sprake is 
van inflatie-ontwikkeling - dat scheelt 
f 4 min. - , het vorige kabinet op de 
valreep nog f7 min. heeft bezuinigd 
en het ministerie van Financiën 
incidentele loonstijgingen heeft 
teruggebracht van 1 % tot 0,5%, 
waarmee een bedrag van f 13 min. 
was gemoeid. Over dit laatste is, naar 
ik meen, in de Kamer niet verder 
gesproken. 

Daarmee is een groot deel van de 
begrotingsoverschrijding verklaard. 
Dit zijn allemaal factoren, die buiten 
de gezinsverzorging liggen. Daarom 
vind ik het wat eenvoudig als de 
bezuiniging van f 45 min. geaccepteerd 
wordt zonder dat daarover gepraat 
wordt. Er is immers een aantal 
positieve factoren, zoals het teruglo-
pen van het ziekteverzuim, wat nu 
maakt dat de gezinsverzorging moet 
inleveren waardoor arbeidsplaatsen 
verloren dreigen te gaan, terwij l nog 
niet zo lang geleden - dat is het 
vreemde - in deze Kamer is gepleit 
voor het terugbrengen van het 
ziekteverzuim, waardoor de lasten 
zouden verminderen en, in die 
fi losofie, de werkgelegenheid werd 
verbeterd of in ieder geval iets meer 
werd gered. 

In dit debat zien wi j het omgekeerde 
gebeuren: het ziekteverzuim daalt en 
de arbeidsplaatsen komen mede 
daardoor - ik zeg niet helemaal, want 
f 3 min. is maar een klein deel - op het 
spel te staan. Ik vind dat bij dergelijke 
begrotingsoverschrijdingen en de 
wijze waarop dit nu wordt afgewenteld 
op de gezinsverzorging, zo'n debat 
over het ziekteverzuim nog wel even 
in herinnering mag worden gebracht. 
Als op deze wijze wordt omgesprongen 
met begrotingsoverschrijdingen, denk 
ik dat het logisch is dat de bereidheid 
van instellingen en sectoren om mee 
te denken aan oplossingen tot nul 
daalt. 
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Brouwer 

Wie zal het nog in haar of zijn hoofd 
halen om met bezuinigingsplannen in 
de instellingen te komen, terwij l niet 
duidelijk is of een begrotingsover-
schrijding het volgend jaar opnieuw 
leidt tot een opgelegde bezuiniging! 
Een dergelijk beleid is ook uit maat-
schappelijk oogpunt, namelijk het 
mee laten werken van instell ingen, 
toch erg moeilijk. Vanmiddag is de 
eerste versie van het werkgelegen-
heidsplan behandeld, nu behandelen 
wi j de afbraak van 2500 arbeidsplaat-
sen. 

De consequenties voor de gezond-
heidszorg, de intramurale zorg, de 
Algemene Bijstandswet en de AAW 
zijn nog niet onderzocht, terwij l 
iedereen begrijpt dat een bejaarde, 
die zonder hulp zit, langer in het 
ziekenhuis zal moeten blijven of 
eerder naar een verzorgingstehuis zal 
gaan. 

Een vraag aan de Minister: is het u 
bekend dat er nu al gedwongen 
ontslagen vallen bij instellingen onder 
andere in Amsterdam? Hoe denkt de 
Minister dit te voorkomen? 

Ik sluit mij wat de positie van de 
alpha-hulp betreft aan bij mijn 
voorganger de heer Wil lems, omdat ik 
daarvoor verder geen spreektijd meer 
heb. 

De gemiddelde retributieverhoging 
vanaf 1976 is 6 1 % ; als dit voorstel 
doorgaat, is de gemiddelde uurprijs 
55% verhoogd, terwij l het prijsindex-
cijfer is gestegen met 2 1 % in dezelfde 
periode. Dat betekent dat gezinsverzor-
ging nu een luxe produkt dreigt te 
worden, zodat mensen die juist 
aangewezen zijn op dit soort hulpver-
lening daarvan dreigen te worden 
afgesloten. Dat lijkt mij onaanvaard-
baar. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! De steeds groter wordende 
gaten in de rijksbegroting doen 
blijkbaar naar de botte bijl gri jpen. In 
de afgelopen dagen is bekend 
geworden, dat men er op het Ministerie 
van CRM kennelijk niet meer voor 
terugschrikt, drastisch te snoeien als 
het om bepaalde subsidies en rijksbij-
dragen gaat. Mijn fractie heeft een- en 
andermaal aangedrongen op een 
doortastend maar weloverwogen 
beleid om tot sanering van overheids-
uitgaven te komen in de sector van 
de financiële steun aan allerlei 
activiteiten. 

De overheid is echter op volle 
snelheid doorgereden, omdat zij een 
wezenlijke afweging van verantwoor-

delijkheden uit de weg is gegaan. Nu 
moet er kennelijk bovenop de rem 
worden gestaan; sterker nog, sommi-
ge instellingen die voor een niet 
onbelangrijk deel afhankelijk zijn van 
overheidssteun, dreigen in het ravijn 
te storten. Dat sombere toekomstper-
spectief doemt ook op voor een deel 
van de gezinsverzorging in ons land, 
volkomen buiten de schuld van de 
verantwoordelijke personen en 
instanties in die sector. Er is sprake 
van een falend overheidsbeleid over 
een lange reeks van jaren. 

In min of meer gelijke bewoordingen 
heb ik mij ook uitgelaten bij andere 
gelegenheden waarbij wi j met deze 
Minister over de problemen in de 
gezinsverzorging van gedachten 
hebben gewisseld. Ik wi l staande 
houden - ik heb dat ook tijdens het 
eerste mondelinge overleg gezegd -
dat de harde cijfers aantonen, dat er 
ook op het terrein van de gezinsver-
zorging moet worden bezuinigd; 
tegelijkertijd blijf ik erbij dat er andere 
prioriteiten moeten worden gesteld 
op de begroting van het Ministerie 
van CRM. Waarom wordt wel de 
subsidie aan het betaalde voetbal 
gehandhaafd en die voor de dagcentra 
voor schoolgaande kinderen van 
ouders die beiden werken; waarom 
wordt er niet veel kordater opgetreden 
tegen gewezen echtgenoten die hun 
vrouw en kinderen niet onderhouden, 
zodat deze een beroep op de overheid 
moeten doen? 

De voortdurende onzekerheid bij 
alle betrokkenen maken het, na het 
gevoerde overleg, noodzakelijk dat er 
nu een snelle beslissing valt. In de 
paar minuten die ik nu ter beschikking 
heb, ga ik de voorstellen kort langs. 

Ik ben in ieder geval blij te horen 
dat de Minister alles wil doen om 
gedwongen ontslagen te voorkomen. 
Een vacaturestop is dan echter 
onvermijdelijk, hoe pijnlijk die in 
bepaalde regio's ook kan zijn. Deze 
beslissing van de Minister is alles bij 
elkaar genomen voor ons aanvaard-
baar. 

Ik wi l onderstrepen dat het opvoeren 
van de alpha-hulp nadrukkelijk 
stimulans verdient. Ik denk dan wel 
aan alpha-hulp als vorm van semi-vrij-
will igerswerk, waarbi j het hulpverle-
ningsaspect gaat vóór de honorering, 
laat staan voor de verbetering van de 
rechtspositie zoals de Partij van de 
Arbeid die heeft voorgesteld. 

Het zuivere vri jwil l igerswerk moet 
overigens ook worden bevorderd. Dat 
geldt trouwens niet alleen op het 
terrein van de gezinsverzorging. Wie 
eerlijk is meet toegeven, dat het 

model van de verzorgingsstaat niet 
werkt. In onze dagen wordt alles op 
de overheid afgeschoven en er is een 
groeiend gebrek aan naastenliefde, of 
- om het met een andere term te 
zeggen - aan solidariteit, hoewel die 
termen naar mijn opvatting niet 
synoniem zijn. Het is niet aan de 
overheid op dat terrein een geest van 
vernieuwing te verspreiden, maar zij 
kan wel een proces op gang brengen 
en stimuleren, waarbij de burger 
meer besef krijgt inzake zijn verant-
woordeli jkheden zowel voor zichzelf 
als voor de medemens. 

Mijnheer de Voorzitter! Dan kom ik 
bij de retributieverhoging, die zo sterk 
door de Centrale Raad voor de 
Gezinsverzorging wordt aangevoch-
ten. Met name de middengroepen die 
langzamerhand door allerlei extra 
lastenverzwaring van lieverlee tot een 
minimumbestaan worden gedwon-
gen, zouden de nieuwe bedragen niet 
kunnen opbrengen en noodgedwon-
gen moeten afzien van die gezinsver-
zorging. 

Hoe schat de Minister deze kansen 
in? Zijn daarover cijfers te geven? 
Betoogd is dat de verhoging lang niet 
het bedrag zal opbrengen, dat door 
het ministerie is berekend, met name 
door het dalen van de vraag naar 
gezinsverzorging. De verhoging van 
de eigen bijdrage zou daardoor geen 
bezuinigingen opleveren, maar wel 
gezinnen in de kou zetten. 

In dit verband kom ik op de term 
draagkracht. Welke criteria worden 
gehanteerd om de draagkracht te 
bepalen? Staan die criteria voor altijd 
vast? De verhoging van de retributie 
zou nog een ander bijverschijnsel 
kunnen hebben. Juist bij een sterke 
daling van de conjunctuur neemt het 
aandeel van de particuliere hulp in de 
huishouding tegen een bescheiden 
uurtarief sterk toe. Hoe groot acht de 
Minister de kans, dat dit huispersoneel 
waarvoor wellicht geen belasting of 
premies worden afgedragen, de 
gezinshulp zal verdringen? 

Ons bezinnend op de langere 
termijn, is het van belang hoe de 
vraag naar de gezinszorg zich zal 
ontwikkelen. Een aantal factoren wijst 
op toename van die vraag, zoals de 
vergrijzing van ons volk, hulp in het 
kader van de AAW en het bieden van 
een complement op de verkleinde 
intramurale zorg. Als die groei 
inderdaad werkelijkheid wordt, is 
inkrimping op dit moment zonder 
meer onverstandig te noemen. Hoe 
denkt de Minister in dit verband over 
de suggestie, de instellingen zelf 
overbruggingskredieten op te laten 
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nemen op de kapitaalmarkt om 
daarmee het nu ontstane tekort van 
43 min. te dekken? Biedt deze gedachte 
een afdoende oplossing? 

Tijdens het mondeling overleg is 
enkele malen gewezen op de noodzaak 
van een goede coördinatie tussen 
CRM en Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne. Hierover is vandaag al eerder 
iets gezegd. Het gaat dus uiteraard 
over de coördinatie op het terrein van 
de zorg. Met name de verschuiving 
van intramurale zorg naar extramurale 
zorg maakt duidelijk dat het stringente 
begrotingsbeleid niet mag leiden tot 
hoge muren tussen de departementen. 
Wij hopen dat het overleg dat de 
Minister heeft gevoerd, tot tastbare 
resultaten zal leiden. Valt hierover 
wellicht al iets te zeggen? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De maand april van dit 
jaarzal alséén van de meestturbulente 
maanden de gezinsverzorgingsge-
schiedenis ingaan. Duizenden ge-
dwongen ontslagen dreigden. Het 
hulpverleningsniveau zou onverant-
woord worden aangetast. Aangezien 
het natuurlijke verloop bij de instellin-
gen groter is dan eerst werd aangeno-
men - het wordt nu gesteld op 25%, 
welk cijfer vanuit het veld toch weer 
wordt aangevochten - ligt een pakket 
van maatregelen voor dat er op het 
eerste gezicht gunstiger uitziet. 

Wel moesten de oorspronkelijke 
uitgangspunten, namelijk volledig 
behoud van de bestaande werkgele-
genheid en het handhaven van het 
hulpverleningsniveau van deze 
dienstverlening, worden opgegeven. 
De Minister verwacht op basis van het 
door hem aangeboden pakket maatre-
gelen een verlies van maximaal 2500 
full-time arbeidsplaatsen. Klopt de 
extrapolatie vanuit dit cijfer, dat deze 
2500 full-time arbeidsplaatsen een 
verlies aan banen betekenen voor 
10.000 parttimers en een verstoken 
blijven van hulp voor 20.000 cliënten? 
Als dit zo is, is het een uiterst pijnlijke 
zaak. 

De fractie van de SGP beschouwt 
de gezinsverzorging als één van 
algemeen belang te achten voorzie-
ning van dienstverlening aan bejaar-
den, gehandicapten, herstellenden, 
chronisch zieken enz. Deze voorziening 
heeft met andere woorden voor ons 
hoge prioriteit. De conflictstof ligt nu 
in feite opgeslagen in de extra 
ombuiging van 45 min. in 1982, aan 
het eind van 1982 te bereiken, als 
zijnde het structurele deel van de 
begrotingsoverschrijding in 1981. 

Juist vanwege het structurele karakter 
moet dit worden weggewerkt. 

Mijn fractie heeft er op op zich zelf 
- gelet op de financiële omstandighe-
den - begrip voor dat deze eis hard 
op tafel ligt. Wat zijn de consequenties 
echter? Binnen de begrotingsopstel-
ling kon voor dit hoge bedrag geen 
oplossing worden gevonden, aldus de 
Minister, zonder tot een zeer rigoureu-
ze herschikking van prioriteiten over 
te gaan. Welnu, tot zulk een herschik-
king van prioriteiten binnen de 
begroting van CRM zijn wij bereid. Bij 
de begrotingsbehandeling en in het 
nu besproken overleg over de gezins-
zorg heb ik hiertoe concrete suggesties 
gedaan in de sfeer van het amusement, 
de sport en de kunst. 

Het is toch eigenlijk te gek, dai wi j 
het niveau van een dienstverlening 
van algemeen nut laten krimpen, juist 
nu een brede tendens zich aan het 
ontwikkelen is in de samenleving 
- deze wordt ook breed gedragen -
om de extramurale hulpverlening te 
accentueren boven de intramurale. 

Er is daarom een toenemende 
vraag naar gezinshulp. Deze ontwikke-
ling zet zich door en zal toch ook 
moeten en kunnen leiden tot herver-
kaveling van financieringsstromen 
tussen de ministeries van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. Hoe staat het daar eigenlijk 
concreet mee? Hierover zijn al vragen 
gesteld. Kortheidshalve sluit ik mij 
daarbij aan. 

Nog vandaag vroeg een woordvoer-
der van het Nationaal Orgaan Gehan-
dicaptenbeleid zich vertwijfeld af 
waarom er wel gezinshulp is - op zich 
zelf is dat natuurlijk terecht - voor 
overspannen moeders, maar niet voor 
moeders die een zeer zware dagtaak 
hebben omdat zij hun gehandicapt 
kind niet in een tehuis wensen te 
plaatsen - de kosten daarvan zouden 
overigens voor de Staat f300 per dag 
zijn - maar daarvoor thuis wil len 
blijven zorgen. Een kabinet dat 
werkgelegenheid in stand wil houden 
en bevorderen zou moeten proberen 
ook in deze sector terugval van 
arbeidsplaatsen te voorkomen. 

Levert de f45 miljoen in de Voor-
jaarsnota, beschikbaar voor instand-
houding van werkgelegenheid naar 
aanleiding van ombuigingen op 
departementen, nog enig soelaas op? 
De Minister mikt op het natuurlijk 
verloop en op een vacaturestop. In 
uitzonderingen wil hij overgaan tot 
gedwongen ontslag. Werkt dit niet 
veel te willekeurig voor de opbouw 
van de dienst per instelling? Komt er 
daardoor in feite niet te weinig ruimte 

en flexibiliteit om de alpha-hulpverle-
ning uit te breiden, een uitbreiding 
waar ook mijn fractie voor is? 

De rechtspositie van de alphahelpers 
wil len wi j op dit moment niet veran-
deren. Er is onder de huidige omstan-
digheden, ook in het veld, weinig 
behoefte aan en het geld kan nu 
binnen de sector beter worden 
besteed, zeker als wi j constateren wat 
ermee wordt beoogd, te weten het 
streven naar het individualiserings-
principe bij sociale verzekeringen. 

Hoeveel levert gebruikmaking van 
de urenoverschotten nu eigenlijk reëel 
op? De voorgestelde retributieverho-
ging is fors, zeker te zamen met 
eerdere verhogingen in het recente 
verleden. Voor hoeveel cliënten leidt 
deze verhoging tot overschrijding van 
het maximum van de draagkracht dat 
de Algemene Bijstandswet stelt? Als 
de f 12,5 miljoen uit retributieverho-
ging taakstellend is, wordt dan in de 
praktijk niet een onevenredig deel 
ervan afgewenteld op de cliënten uit 
de middengroepen? 

Ontstaat daardoor niet een onge-
wenst vluchtgedrag? Wij zijn voor 
zelfredzaamheid, thuishulp, buren-
hulp, vrijwill igerswerk en kerkelijk 
werk als uitingen van christelijke 
naastenliefde. Was het er in goede zin 
maar meer! De huidige maatschappe-
lijke praktijk leert echter, dat wij een 
goed geoutilleerde gezinszorg niet 
kunnen ontberen. Deze staat duidelijk 
op de tocht. Mijn fractie heeft daar, 
naast alle begrip voor noodzakelijke 
bezuinigingen, toch grote moeite 
mee. Dat de decentralisatie van de 
gezinsverzorging is uitgesteld, heeft 
onze instemming. Onder de huidige 
omstandigheden blijf ik pleiten voor 
een loyale en royale piaats voor de 
levensbeschouwelijke en aan kerken 
gebonden instellingen. Ook dit werk 
moet ten diepste doortrokken zijn van 
liefde tot God en onze naaste in nood 
of moeilijke omstandigheden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vraag de 
Minister ten slotte of hij alsnog niet 
bereid is om in reëel overleg te 
treden met de betreffende organisaties 
om tot een oplossing te komen voor 
de knelpunten in een zin dat de pijn zo 
onschadelijk mogelijk over het werk 
en de t i jd, ook naar de toekomst, 
wordt verdeeld. 

D 
De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Tijdens het paasreces 
werden wij geconfronteerd met een 
aanzienlijke begrotingsoverschrijding 
in de sector van de gezinsverzorging. 
De toenmalige staatssecretaris stelde 
ter oplossing van dit ernstige financie-
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ringsprobleem een extra ombuigings-
programma voor van f45 min. Het 
was een bot bezuinigingsprogramma 
dat tot consequentie had dat er zo'n 
5.000 banen - dit is een voorzichtige 
schatting - zouden verdwijnen en het 
hulpverleningsniveau ernstig zou 
worden aangetast. 

Verontwaardiging alom! Begrijpe-
lijk, een voorziening in de zorgsector 
die zeer concreet en helder waarneenv 
baar voor de gebruiker is, werd 
onverantwoord aangetast. Een 
voorziening die meer dan welke ook 
in het zorggebied van de welzijnssector 
registreerbaar en controleerbaar is. 
'De harde sector in de zachte sector', 
heb ik hierover toen opgemerkt. Niet 
voor niets zijn van de zijde van alle 
fracties de betekenis en waarde van 
dit werk voor de burger onderstreept. 
Geen wonder dus, dat voor de eerste 
voorstellen van de Staatssecretaris 
geen steun bestond. 

Na een eerste confrontatie met de 
Kamer heeft hij dan ook een nieuw 
voorstel gedaan. De consequenties 
ten aanzien van het hulpverleningsni-
veau van de werkgelegenheid waren 
daarin meer versluierd. Acceptabel 
was het voorstel echter niet. Er werd 
niet voor een gestructureerde en voor 
de Kamer controleerbare aanpak 
gekozen. Onze kritiek zat hem verder 
hierin dat de mogelijkheden voor 
beheersing door het ministerie veel te 
beperkt waren en de uitkomst van 
zo'n aanpak niet hard is. Het laatste 
voorstel dat wij hebben gekregen, is 
wel duidelijker, maar nu blijkt opnieuw 
dat deze een onaanvaardbare conse-
quentie bevat, te weten een verminde-
ring van het hulpverleningsniveau 
van 5 miljoen uren en een verlies van 
2500 arbeidsplaatsen. 

Onze fractie heeft zich uit meerdere 
overwegingen, niet in het minste 
vanwege de betekenis van deze 
voorziening voor bejaarden, chronisch 
zieken en gehandicapten, bij alle 
discussies over de voorstellen vanuit 
een groot verantwoordelijkheidsbesef 
opgesteld. Wij hebben ons echter 
nimmer volledig kunnen vinden in 
deze voorstellen maar wij hebben de 
noodzaak van extra ombuigingen ook 
nimmer ontkend. Ik was dan ook 
geroerd door het pleidooi van de 
woordvoerster van de VVD. Toen 
anderen in de afgelopen jaren de 
portefeuilles van CRM en Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne beheerden 
konden zij er echter ook niet uitkomen. 
Het is dan wat te veel gevraagd te 
verwachten dat men er onder de 
huidige omstandigheden wel uitkomt. 

Mevrouw Terpstra (VVD): Ik wil de 
heer Buurmeijer eraan herinneren dat 
naar aanleiding van de econometri-
sche studie waarover ik in mi jn 
betoog sprak, betreffende de samen-
hang tussen de intra- en extramurale 
zorg en de mogelijkheden van 
overheveling van het ene departement 
naar het andere voor flankerend 
beleid, de toezegging van een vorige 
staatssecretaris van CRM, de heer 
Wallis de Vries, is gekomen op een 
uitdrukkelijk pleidooi van mijn kant 
om deze verkokerde beleidsconse-
quenties op te heffen. Wij houden 
daarvoor niet nu wij in de oppositie 
zitten een pleidooi. Sterker nog, wij 
hebben constructief meegeholpen en 
geprobeerd oplossingen aan te 
dragen. Het is een consistent beleid. 
Ik vind het verwijt van de heer 
Buurmeijer dan ook niet terecht. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik heb 
niet bedoeld de VVD-fractie ook bij 
mij in tranen te doen uitbarsten, wat 
daar blijkbaar gebeurt. Daar ging het 
niet om. Het ging erom of onder die 
omstandigheden de oplossing binnen 
het kabinet aanwezig was. Wat ik 
tegen de VVD-fractie heb gezegd, 
geldt natuurlijk ook voor deconstructie 
die in een motie die niet is ingediend 
is geboden. Het probleem ligt er wel 
doch wi j kunnen het niet, door daar 
nu op te speculeren, doen voorkomen 
alsof daarmee het huidige probleem 
in de sector van de gezinsverzorging 
is opgelost. Ik doe er niet aan mee om 
een lange-termijnvisie, die wij 
onderschrijven, als oplossing van het 
probleem waarover de Kamer zich 
vandaag buigt te zien. 

Vanuit de eerder genoemde 
houding hebben wi j al weer geruime 
tijd geleden een compleet voorstel in 
het overleg gelanceerd. Op verzoek 
van de bewindsman en de collega's in 
de vaste commissie is onze aanpak 
ook op papier uitgewerkt en aan een 
ieder ter beschikking gesteld. 

Wat wi j tot nu toe hebben mogen 
registreren is waardering voor onze 
inzet. Ik kreeg bijna tranen in de ogen 
bij deze als troots uitgesproken 
waardering. Materieel zijn wij nog 
geen stap verder. Wij geloven echter 
in het betere van ons plan omdat het 
dekking biedt voor 95 mil joen, het 
hulpverleningsniveau slechts beperkt 
aantast en door de verplichte invoering 
van alpha-hulp beter beheersbaar is 
dan alle tot nu toe door de bewindsman 
gedane voorstellen. 

Op dit laatste element wi l ik nader 
ingaan omdat het van cruciale 
betekenis is in ons voorstel. Al bij de 
begrotingsbehandeling voor dit jaar, 

heeft mijn fractie bij monde van 
collega Van Nieuwenhoven aandacht 
gevraagd voor de rechtspositie van de 
alpha-hulp. Toen dan ook bleek dat de 
bewindsman zich genoodzaakt zag 
zijn voorstellen te baseren op een 
uitbreiding van het aantal alpha-hulp-
uren waren wi j gealarmeerd. 

Doorgaan hiermee met een onaan-
vaardbare rechtspositie achten wij 
niet juist. Anderzijds waren en blijven 
wi j van mening dat waar de hulpvorm 
veel waardering geniet een essentieel 
onderdeel in een ombuigingsprogram-
ma zou moeten zij: de verplichte 
uitbreiding van het aantal alpha-uren. 
Dan immers zou er een duidelijke 
sturing aan het ombuigingsprogram-
ma kunnen worden gegeven. Evenals 
de bewindsman trokken wij de 
conclusie dat de randvoorwaarde van 
de vrijwill ige invoering van deze 
hulpvorm niet meer te hanteren was: 
maar dan ook met een aanvaardbare 
rechtspositie. De kern van ons 
voorstel is dan ook grootscheepse 
doorvoering, 15% van het aantal uren 
van de alpha-hulp, maar dan met een 
genormaliseerde rechtspositie. 

De bewindsman heeft inmiddels als 
Minister in zijn laatste brief aange-
toond niet de politieke wi l te hebben 
om ons initiatief over te nemen. In het 
verslag van het mondeling overleg 
staat dat verbetering zou betekenen 
dat dit ook voor bij voorbeeld de 
particuliere huishoudelijke hulp zou 
moeten gelden en dat een en ander 
leidt tot een groot aantal kruimelver-
zekeringen met een onevenredig 
zware administratieve verwerking. 

Dit zijn aan de bureaucratie ontspro-
ten bezwaren, want ons voorstel 
beperkt zich immers tot de alpha-hulp, 
door, zoals wi j in ons voorstel hebben 
geschreven, het wijzigen van de 
omschrijving van de hulpvorm. Ik zal 
mij beperken tot, zoals wi j in het 
voorstel hebben aangegeven, de 
manier waarop die wijziging naar 
voren moet komen. Wij hebben 
daarover immers vaker uitvoerig 
gedebatteerd. Wij bli jven van mening 
dat, als de Minister het zou wil len, met 
onze benadering de sterkste sturing 
aan het ombuigingsprogramma kan 
worden gegeven. Na drie maal hierover 
mondeling overleg te hebben gevoerd, 
zijn wi j niet tot overeenstemming 
gekomen. 

De meeste waardering heeft ons 
voorstel gevonden bij de VVD-fractie. 
Mij is ook niet ontgaan dat de twee 
regeringsfracties in alle discussies 
over deze problematiek een onduide-
lijke positie innemen. 
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D'66 schijnt nog steeds niet te 
begrijpen waarom het gaat, het CDA 
weet niet wat het wi l . Ik daag hen uit, 
nu duidelijk positie te kiezen. Wanneer 
zij hun onduidelijke houding in dit 
debat niet wijzigen, dragen zij de 
verantwoordeli jkheid voor een 
desastreuze ontwikkeling in de 
gezinsverzorging. Om duidelijkheid te 
krijgen, hebben wij behoefte aan een 
Kameruitspraak. Daartoe dien ik een 
motie in. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
gezinsverzorging; 

overwegende, dat de voorstellen van 
de Regering het hulpverleningsniveau 
onnodig sterk aantasten; 

overwegende, dat dit leidt tot een 
onaanvaardbaar verlies van arbeids-
plaatsen; 

van mening, dat de hulpverleningsmo-
gelijkheden voor bejaarden, chronisch 
zieken en gehandicapten niet op deze 
ingrijpende wijze mogen worden 
aangetast; 

verder overwegende, dat deze 
voorstellen een sterke toename van 
alpha-hulp tot gevolg hebben; 

van mening, dat de huidige rechtsposi-
tie van alpha-hulpen discriminerend is 
waarvan met name vrouwen de 
nadelige gevolgen dragen; 

van mening, dat een sterke toename 
van alpha-hulp slechts aanvaardbaar 
is bij een normalisering van de 
rechtspositie; 

spreekt uit, dat het noodzakelijke 
ombuigingsprogramma ter bezuini-
ging van de begrotingsoverschrijding 
bij de gezinsverzorging in hoofdzaak 
gebaseerd dient te zijn op: 

de verplichte invoering van de 
alpha-hulp met een genormaliseerde 
rechtspositie tot een percentage van 
15% van het totaal aantal uren; 

inlevering van de structurele 
uren-overschotten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 113 (17 100-XVI). 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ikwi l nog een opmerking 
maken over de retributievoorstellen. 
Wij vrezen dat door de beperkte 
uitwerking van dit voorstel te eenzijdig 
één groep hiermee wordt belast en 
dat dit zal leiden tot een vermindering 
van de vraag naar hulp, doordat die te 
duur wordt Ook andere sprekers 
hebben hierop gewezen. Wanneer er 
op die wijze weer nieuwe tekorten 
ontstaan, vrees ik dat wij in een 
vicieuze cirkel terecht komen, anders 
gezegd: in een spiraal naar beneden, 
waarmee het hele, zorgvuldig ontwik-
kelde netwerk van de gezinszorg als 
essentieel onderdeel van onze 
zorgfuncties in elkaar dreigt te vallen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Een discussie, zoals wij 
vandaag over de gezinsverzorging 
hebben, zal zeker niet de laatste zijn in 
een reeks met als thema: hoe houden 
wij de verworvenheden van de 
verzorgingsstaat in stand. Ook uit de 
Voorjaarsnota die wij dezer dagen 
bespreken is wel heel duidelijk 
geworden dat de ti jd dat besparingen 
gevonden konden worden door het 
kappen van dor hout voorbi j is. Elke 
bezuiniging die nu doorgevoerd 
wordt, snijdt direct in het vlees van 
een deel van de Nederlandse bevol-
king. 

In tijden van economische neergang 
kan dit onvermijdelijk zijn. Het behoeft 
dan ook geen overwegende bezwaren 
te ontmoeten. In een samenleving, die 
zozeer de kenmerken draagt van 
onvolkomenheden, kan immers 
niemand stellen onvervreemdbare 
rechten te hebben op door de samen-
leving te garanderen voorzieningen. 
Tien of vijftien jaar geleden dachten 
velen wellicht nog in deze richting, 
maar de werkelijkheid heeft ook wat 
dit betreft de ideologie binnen zekere 
perken gebracht. 

Dit alles neemt niet weg dat de 
wijze waarop bezuinigd wordt van 
groot belang is. Wat dat betreft draagt 
de discussie van vandaag een bijzon-
dere last met zich mee. Immers, de 
voorstellen van de Regering spruiten 
niet voort uit weloverwogen voorstel-
len voor het geheel van welzijnsvoor-
zieningen, maar uit het feit dat de 
zaken op het gebied van de gezinszorg 
momenteel uit de hand dreigen te 
lopen. Terecht rekent de Regering het 
dan tot haar taak maatregelen te 
treffen voordat er metterdaad sprake 
is van flinke tekorten die niet meer 
kunnen worden gecompenseerd. 

Als dan ad hoc maatregelen moeten 
worden genomen, mag wel de eis 
worden gesteld dat deze maatregelen 
passen in een visie op het op langere 
termijn te voeren beleid. Ik zou het op 
prijs stellen als de Minister daarover 
iets meer kon vertellen. Hoe ziet hij de 
toekomstige plaats van de gezinsver-
zorging? Wat zal de verhouding zijn 
tussen de bijdrage van de overheid en 
de andere inkomstenbronnen van de 
gezinsverzorging? Zullen de maatrege-
len die hij nu voorstelt de voor de 
langere termijn gewenste ontwikkeling 
niet belemmeren? Waarschijnlijk zal 
de Minister hierop in dit debat niet zo 
diep kunnen ingaan. In dat verband 
lijkt mij van belang dat hij daarop 
nader terugkomt, bij voorbeeld in de 
memorie van toelichting op zijn 
begroting. 

Mijnerzijds wil ik de gezinsverzor-
ging niet uitsluiten van ombuigingen 
in de CRM-sfeer. Wel meen ik dat 
deze voorziening niet de eerst aange-
wezene is op de begroting van CRM. 
Het gaat hier om een voorziening die 
aan brede lagen van de bevolking ten 
goede kan komen, in het bijzonder 
aan hen die tijdelijk of gedurende 
langere tijd niet in staat zijn, zich zelf 
of met behulp van kennissen of 
familie te helpen. 

De organisatie van de gezinsverzor-
ging is hiervoor een zeer belangrijk 
aanvullend instrument. Om dit 
metterdaad voor ieder die daaraan 
behoefte heeft beschikbaar te doen 
zijn is financiële steun van de overheid 
zo niet nodig dan toch wel van zeer 
groot belang. Hier is veel duidelijker 
een verantwoordelijkheid van de 
overheid dan bij voorbeeld op het 
terrein van het vormingswerk, 
waarover dezer dagen ook zoveel te 
doen is. 

Als ik tegen deze achtergrond de 
voorgestelde maatregelen beoordeel, 
meen ik dat de voorgenomen retribu-
tieverhoging nog het minst bezwaarlijk 
is. Hiervoor geldt, dat wi j eraan zullen 
moeten wennen dat wij samen met 
wat de achterban wordt genoemd 
meer geld voor onze voorzieningen 
op tafel moeten leggen. Dat geldt 
voor tal van welzijnsvoorzieningen, de 
gezinsverzorging niet uitgesloten. 

Wel ben ik benieuwd naar het 
antwoord van de Minister op de 
uitgesproken twijfels over de haalbaar-
heid van de bezuiniging van 12,5 min. 

De vacaturestop vormt voor mij een 
illustratie van de bezwaren tegen een 
ad hoc bezuiniging. Zo'n stop kost 
uiteraard werkgelegenheid, gedwon-
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gen of niet. Hij wordt ook niet ingege-
ven door een verminderd werkaanbod. 
Tegen die achtergrond heb ik er 
moeite mee, met de Minister te 
spreken over een gewenst structureel 
niveau na doorvoering van de 
bezuinigingsmaatregelen. 

Het gaat hier, dunkt mij , meer om 
een afgedwongen verlaagd structureel 
niveau, dat niet in overeenstemming 
is met het gewenste, c.q. eigenlijk 
noodzakelijke niveau. Dat brengt mij 
opnieuw tot de vraag hoe deze 
maatregel past in een visie op langere 
termijn wat betreft de positie van de 
gezinsverzorging. Zal de gesubsidieer-
de gezinsverzorging in de toekomst 
niet een sterker aanvullend karakter 
krijgen op vormen van vrijwil l ige 
hulpverlening en op de op bescheiden 
wijze gesubsidieerde alpha-hulp. 

Tijdens het mondeling overleg heeft 
de Minister op vragen van mevrouw 
Andela en mij medegedeeld, dat een 
voorstel werd ontwikkeld dat voor de 
B-instellingen een verbetering zal 
bevatten wat betreft de vergoedingen 
voor de indirecte kosten. Kan de 
Minister hierover al iets naders 
meedelen? 

Samenvattend meen ik, dat ook de 
gezinsverzorging haar aandeel in de 
budgetbewaking van de overheid zal 
moeten leveren. Ik hoop dat de 
Minister in zijn antwoord op overtui-
gender wijze dan tot nu toe kan 
aantonen, dat de wijze van bezuinigen 
verantwoord is en vooral ook past in 
een beleid dat op langere termijn 
perspectief kan bieden voor de 
gezinsverzorging. 

D 
Mevrouw Cotterell (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zal niet een verhaal 
houden over het nut, het belang en de 
prioriteit die de gezinsverzorging 
verdient. Dit is al in alle toonaarden 
naar voren gebracht en daarover is 
iedereen het ook eens. Ik concentreer 
mij dan ook op enkele punten, 
namelijk het beleid op de korte en op 
de lange termijn. Ik zal mij ook, niet 
alleen op verzoek van de PvdA, 
buigen over het voorstel dat die partij 
heeft ingediend. 

Wat het probleem waarvoor wi j nu 
staan betreft, komt het bedrag van 45 
min. gulden mijn fractie niet erg 
reëel voor. In de eerste plaats is de 
marge van tien miljoen gulden niet 
aannemelijk gemaakt. 

In de tweede plaats niet, omdat van 
de 45 min., 3 min. ziekengeld die niet 
zou binnenkomen, omdat een terug-
loop in het ziekteverzuim zou zijn te 

constateren, veel eerder moet worden 
gezocht in het feit dat bedrijfsvereni-
gingen een achterstand hebben in de 
uitbetaling van ziekengelden. Ver-
wacht kan worden dat die achterstand 
in 1983 zal worden uitbetaald. 

In de derde plaats, omdat via de 
meerjaren-ombuigingsoperatie - de 
bekende ombuigingen ad. 63 min. 
- volgens de berekeningen van 
CRM, - zoals terug te vinden in de 
circulaire van 13 februari 1981 - voor 
het jaar 1983 structureel ongeveer 80 
min. omgebogen zal moeten zijn. 
Aangezien het hier echter om een 
structurele bezuiniging gaat, zal ook 
in 1984 80 min. omgebogen zijn, 
terwijl in feite slechts 63 min. nodig is. 
Dat betekent dat er 17 min. over zal 
blijven in 1984. 

Daar komt nog bij dat de 80 min. in 
werkelijkheid hoger zal zijn. Ik heb 
berekend dat het op ongeveer 82 min. 
zal uitkomen. In 1981 werd namelijk 
uitgegaan van 72 min. structurele 
formatie-uren, terwijl het er in 
werkelijkheid ruim 73 min. waren. 
Over deze kwestie heb ik vragen 
gesteld in het laatst gehouden 
mondeling overleg. Daarna heb ik nog 
schriftelijk vragen gesteld. 

Hedenochtend ontving ik daarop 
een antwoord, waarvoor ik de Minister 
hartelijk dank. Ik moet vaststellen dat 
mijn stelling er niet door wordt 
ondergraven. Integendeel, het is 
eerder een bevestiging. Er is 10 min. 
teveel geraamd. In 1984 komt er 
structureel 19 min. terug, terwij l er 
ook 3 min. ziekengeld terug kan 
worden verwacht. 

Van de 45 min. blijft dan ten slotte 
ongeveer 13 min. over, hetgeen uit de 
retributieverhoging zou kunnen 
worden gehaald. Mijn fractie is geen 
tegenstandster van retributieverho-
ging, zij het dat de wijze waarop dit 
moet plaatsvinden in nader overleg 
met de Centrale Raad moet worden 
bezien. Ik overweeg om hierover in 
tweede termijn zo nodig een uitspraak 
van de Kamer te vragen. 

Ik wil thans nader ingaan op het 
beleid op lange termijn, de verschui-
ving van de intramurale, naar de 
extramurale zorg. Het is toch eigenlijk 
te dwaas dat de kosten van de 
volksgezondheid per dag met onge-
veer 10 min. toenemen en dat wij dan 
gaan bezuinigen op de eerste lijn, die 
veel goedkoper is. Samenhangend 
beleid moet worden gevoerd. Is de 
Minister bereid om op korte termijn te 
onderzoeken hoeveel geld door deze 
verschuiving met name aan de 
gezinsverzorging zou kunnen worden 
toebedeeld? Daarbij zou ik graag een 

onderzoek betrokken willen zien naar 
de mogelijkheid om in de toekomst de 
gezinsverzorging onder te brengen bij 
een ziektekostenverzekering, als bij 
voorbeeld het ziekenfonds, de AWBZ 
of wellicht een combinatie daarvan. 
Volgens ons is het van het grootste 
belang dat de financiële positie van 
de gezinsverzorging veilig wordt 
gesteld, ook al om tot een betere 
afweging te komen tussen intramurale 
en extramurale voorzieningen. Er 
moet meer geld naar de gezinsverzor-
ging gaan. Als dat zal zijn bereikt, is 
het mogelijk om de positie van de 
alpha-hulp volwaardig te laten zijn en 
eigenlijk af te schaffen, want dan 
kunnen wi j de alpha-hulp als gezins-
helpster bij de instelling in dienst 
laten treden. 

Mijn fractie heeft een aantal 
bezwaren tegen het voorstel van de 
Partij van de Arbeid. In de eerste 
plaats wordt de alpha-hulp als 
bezuinigingsmiddel gehanteerd, met 
voorbijgaan aan de indicatiestelling. 
In de tweede plaats, omdat de positie 
van de alpha-hulp nog steeds niet 
volwaardig is. Zij komt niet in dienst 
van de instelling en zij valt daarmee 
buiten de werkingssfeer van de CAO, 
met tal van administratieve moeilijkhe-
den voor de cliënt, die de administratie 
zal moeten voeren voor de ingewikkel-
de sociale zekerheid, loonbelasting 
enzovoorts. 

In de derde plaats: naar onze 
mening klopt de berekening van de 
Partij van de Arbeid niet omdat 
daarbij geen rekening gehouden is 
met de formule 1,2 : 1 alpha-uur. Met 
andere woorden: wanneer men één 
alpha-uur wi l realiseren, moeten 
daarvoor 1,2 traditionele uren worden 
ingeleverd. Dat betekent dat de 
bezuiniging gerekend moet worden 
op het aantal omgezette alpha-uren en 
niet op het aantal omgezette traditio-
nele hulpuren. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp uit de opmer-
king van mevrouw Cotterell, dat zij de 
rechtspositie van de alpha-hulpen 
definitief gaat regelen. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Ik hoop dat 
de Regering dat zal doen. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Ik wacht 
dat voorstel graag af. Als u dat 
allemaal binnen het budget kunt 
regelen, heeft u onze steun. Ik vind 
het overigens zo langzamerhand 
irritant worden dat u steeds zegt dat 
onze berekeningswijze niet klopt. 

Het lukt mij niet om het u in dit in 
ti jd zeer beperkte debat uit te leggen. 
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U kunt echter niet op basis van de 
gegevens die de Minister hedenoch-
tend verstrekte, zeggen dat onze 
berekeningswijze niet klopt. 

Mevrouw Cotterell (D'66): In de brief 
van de Minister wordt de juistheid 
van mi jn stell ing, dat u voorbijgegaan 
bent aan die omrui l ingsformule, nog 
eens bevestigd. Ik wi l u in dat verband 
ook verwijzen naar hetgeen voorge-
legd is aan de instellingen in de 
circulaire van 13 februari 1981, waarin 
die formule voorgesteld wordt met een 
voorbeeld over de wijze waarop de 
instellingen tot hun omzetting van 
traditionele hulp in alpha-hulp moeten 
komen en hoe de bezuiniging dan 
berekend moet worden. Dat is ook de 
wijze waarop instellingen effectief te 
werk gaan. 

De heer Buurmeijer (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik dan via u , de 
Minister vragen ook op dat punt op 
ons plan een reactie te geven, vanwege 
de financiële doorrekening ervan. Ik 
vind het ernstig als mevrouw Cotterell 
door kan gaan met te zeggen dat onze 
berekening niet klopt. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Op dit punt 
verschil ik met u van mening. 

De heer Buurmeijer (PvdA): U doet 
dat nota bene op basis van de meest 
recente informatie waardoor die 
ruimte nog iets groter zou worden in 
plaats van kleiner. 

Mevrouw Cotterell (D'66): Omge-
keerd: uw besparing is nog minder 
dan u al dacht. 

D 
Mevrouw Andela-Baur (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Naar aanleiding 
van de in de voorjaarsnota betreffende 
CRM genoemde bezuinigingen stemt 
het tot vreugde, dat bij het zoeken 
naar geschikte posten voor ombuigin-
gen een aantal aandachtsvelden, 
waaronder de gezinsverzorging, 
zoveel mogelijk wordt ontzien. Dit kan 
betekenen, dat wi j ons kunnen vleien 
met de gedachte dat de aandacht die 
de afgelopen ti jd in deze Kamer aan 
de gezinsverzorging is besteed in 
zekere zin vruchten afwerpt. Toch blijft 
een gevoel van onzekerheid bestaan. 
Men vraagt zich namelijk af, of de 
gezinsverzorging niet verder wordt 
aangetast. Kan de Minister hierover 
nog nadere mededelingen doen? 

Uitgaande van de aanvaarding van 
het gegeven, dat de post gezinsverzor-
ging niet mag leiden tot een tekort op 
de begroting van CRM stemmen wi j , 
zij het met pijn in het hart, in met de 

voorgestelde maatregelen ter voorko-
ming van het thans dreigende extra 
tekort van f45 min. Ik noem verhoging 
van de retributie, inlevering van 
ongebruikte uren, besparing op 
indirecte kosten en omzetting van 
traditionele hulp in alpha-hulp. 

Dat voor de uitvoering van de 
voorgestelde maatregelen in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid 
wordt gelegd bij de instellingen zelf is 
juist. In hun specifieke situaties zullen 
zij het best kunnen beoordelen op 
welke wijze de taakstellingen kunnen 
worden gerealiseerd, opdat - en 
hierom gaat het uiteindelijk - het 
totale hulpverleningsniveau zo min 
mogelijk wordt aangetast. 

Het voorleggen van de keus 'geen 
hulp of alpha-hulp' zal nu inderdaad 
tot de realiteit behoren. Wij moeten 
blijven zoeken naar meer alternatieve 
vormen van hulpverlening. Wij 
moeten dus steeds proberen, die te 
ontwerpen. 

Mocht natuurlijk verloop c.q. 
vacaturestop niet tot het beoogde 
resultaat leiden, waardoor bepaalde 
instellingen in problemen kunnen 
geraken, dan dringen wi j er bij de 
Minister op aan, dat hij te zamen met 
zijn collega van Financiën in die 
gevallen zodanig bijspringt, dat 
gedwongen ontslagen zoveel mogelijk 
worden voorkomen. De Minister heeft 
daartoe ook al eerste aanzetten 
gedaan. 

Gemakshalve sluit ik mij aan bij 
degenen die vragen hebben gesteld 
over de opbrengst van de voorgeno-
men retributiemaatregelen. Ik zou 
kunnen herhalen wat anderen hebben 
gezegd, maar ik doe dat niet ter wil le 
van de t i jd. 

De Minister zelf twijfelt eigenlijk ook 
aan de resultaten van de geschetste 
maatregelen, getuige zijn opmerking 
dat het financiële evenwicht slechts 
met zekerheid bereikt zal kunnen 
worden, indien de uitgangspunten 
c.q. randvoorwaarden bij het oorspron-
kelijke meerjarenprogramma worden 
losgelaten. Dit betreft dan de handha-
ving van het hulpverleningsniveau en 
handhaving van de werkgelegenheid 
in de gezinsverzorging. 

Aldus verheft de Minister die 
randvoorwaarden, onder de druk der 
omstandigheden, tot doelstellingen. 
In het ernstigste geval betekent dit, 
volgens de Minister, een verlies van 
maximaal 2500 arbeidsplaatsen. Dat 
betreft dan full-time-arbeidsplaatsen. 
Dat is een treurig feit in een tijd dat 
wi j zoeken naar nieuwe arbeidsplaat-
sen, die over het algemeen veel 
duurder zijn dan de arbeidsplaatsen 

waarover wij nu spreken. Dat geeft 
toch wel te denken. 

Belangrijker op dit moment is de 
vraag wat wi j aan deze problematiek 
kunnen doen. Ik kom dan terug op 
beleidsvoornemens met betrekking 
tot de versterking van de eerstelijns-
zorg. Ik heb daarover gesproken 
tijdens de twee mondelinge overleg-
gen. Wij vragen ons af of het zo 
langzamerhand geen ti jd wordt die 
beleidsvoornemens om te zetten in 
concrete beleidsdaden. Versterking 
van de eerstelijnszorg betekent een 
kostenbeperking van de intramurale 
zorg. Wij hebben daarover al vaak 
gesproken. 

Wij realiseren ons uiteraard dat de 
afbouw van intramurale voorzieningen 
ten gunste van extramurale voorzienin-
gen gepaard gaat met pijnlijke 
gevolgen voor die tweedelijnsvoorzie-
ningen en de werkers daarin. Dat is de 
tragiek van het feit dat alles met alles 
samenhangt. Voor de geloofwaardig-
heid van het beleid is het echter 
noodzakelijk dat werk wordt gemaakt 
van die omzetting van tweedelijnszorg 
in eerstelijnszorg. De argumenten 
daarvoor zijn bekend: lagere kosten, 
groter bereik, preventieve werking, 
welzijn hulpontvangers en dergelijke. 

Door onze fractie is ook meermalen 
betoogd dat een dergelijke verschui-
ving van intra- naar extramurale 
voorzieningen gepaard zal moeten 
kunnen gaan met een overheveling 
van financiële middelen. Wij realiseren 
ons eveneens dat een dergelijke 
operatie een lange-termijnoperatie is. 
Zo is door de Minister medegedeeld 
dat eind 1982 een nota zal verschijnen, 
waarin een beleidsmatige analyse 
wordt gegeven van de samenhang in 
de eerstelijnszorg, beschouwd vanuit 
zowel de optiek van de maatschappe-
lijke dienstverlening als vanuit de 
gezondheidszorg. 

Hij deelde ook mede dat het 
eindrapport van de commissie 
afstemming financieringsstelsel 
omstreeks dezelfde t i jd zal verschijnen. 
Hij memoreerde voorts dat er overleg 
gaande is tussen CRM en Volksgezond-
heid over de problematiek van de 
overheveling van gelden. Echter, het 
is in feite baanbrekend werk. Mevrouw 
Terpstra heeft gesproken over 
communicerende vaten. Ik wi l het 
voorbeeld van de weegschaal noemen. 
Er moet een evenwicht worden 
gevonden tussen de beide schaaltjes 
waarop CRM en Volksgezondheid de 
zorgsector leggen. 

De Minister heeft ervoor gewaar-
schuwd dat wij geen overdreven 
verwachtingen moeten hebben van 
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een dergelijke overheveling. Overdre-
ven verwachtingen koesteren wi j 
geenszins in deze voor 's lands 
economie en financiën penibele 
ti jden, maar enige verwachting 
hebben wi j toch we l ; al weet ik op dit 
moment niet wat wij meer kunnen 
doen dan met klem bij de Minister 
aan te dringen op voortvarendheid en 
spoed bij dit vraagstuk. Kan een 
dergelijke financiële doorwerking bij 
begrotingsvoorstellen voor 1984 - ik 
geef de ruimte - gerealiseerd worden? 
Ik denk dat dit noodzakelijk zou zijn 
als wij per 1 januari 1984 de zo 
gewenste decentralisatie kunnen 
doorvoeren. 

Voor de problematiek van de 45 
min. die de instellingen bovenop de 
eerder opgelegde taakstelling van 63 
miljoen te slikken hebben gekregen, 
zou in aansluiting op het voorgaande 
toch gezocht moeten kunnen worden 
naar een tussenoplossing. Het zou 
toch te gek zijn als wi j , ervan uitgaande 
dat wi j in de nabije toekomst de 
situatie krijgen dat er gelden uit de 
intramurale naar de extra-murale 
sfeer kunnen worden overgeheveld, 
in die extramurale hulpverlening op 
korte termijn mensen ontslaan die wij 
later weer in dienst zouden kunnen 
nemen. Met betrekking tot dat bedrag 
van 45 min. kan worden gesproken 
van een uitzonderlijke situatie, die is 
ontstaan door exogene factoren, zoals 
de Minister ons meermalen gezegd 
heeft, waarop de instellingen niet of 
nauwelijks invloed hebben gehad. 

Zij hebben in feite geen schuld aan 
de ontstane situatie en zij zouden 
daarvoor dus ook niet gestraft mogen 
worden. Is er echt niet een of andere 
speciale regeling te treffen om de 
instellingen tijdelijk soelaas te bieden 
voor hetgeen door de instellingen zelf 
als tijdelijk probleem wordt gezien? 
Een jaar extra ruimte - 1983 - zou 
zeer welkom zijn. Voor de rest van 
1982 is immers gelukkig volgens de 
mededeling van de Minister in 
overleg met de Minister van Financiën 
wat ruimte voor de instellingen 
gecreëerd. Is dat niet door te trekken 
naar 1983? 

Hoe kijkt de Minister aan tegen de 
opvatting dat de f45 min. als een 
liquiditeitsprobleem moet kunnen 
worden gezien, waarvoor de instellin-
gen de mogelijkheid zouden moeten 
kunnen krijgen om leningen aan te 
gaan ter financiering daarvan? Heeft 
de Minister al eens laten blijken, iets 
te voelen voor deze gedachte? Is het 
laatste eventueel ook al besproken 
met de Centrale Raad voor Gezinsver-

zorging of is er misschien helemaal 
geen mogeli jkheid meer om hierover 
met deze raad van gedachten te 
wisselen? In dit verband pleit ik 
ervoor dat het overleg met de instel-
lingen en in het bijzonder met de 
Centrale Raad voor Gezinsverzorging 
wordt hervat. 

Afhankelijk van het antwoord van 
de Minister op mijn vragen zal ik mijn 
uiteindelijke standpunt bepalen. Ik 
ben van mening dat wij bezig moeten 
blijven met het zoeken naar andere 
hulpvormen. Ik heb dat al bepleit 
tijdens het eerste mondeling overleg. 
Wij moeten ook zoeken naar nieuwe 
structuren, want het is noodzakelijk 
dat deze zorgsector - die wij een 
warm hart toedragen en zullen blijven 
toedragen - een basisvoorziening 
blijft voor mensen die in nood 
verkeren. Voor die mensen kunnen 
wi j dan in ieder geval de korte termijn 
hulp-vraag, oplossen. 

De decentralisatie moet wel door-
gaan, maar niet eerder dan nadat de 
financiële perikelen zijn opgelost. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 24.00 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. Koninklijke boodschappen ten 
geleide van de volgende ontwerpen 
van (rijks)wet: 

Naturalisatie van Balbir Singh Sohi 
en 26 anderen (17456) 

Naturalisatie van Angkotta, Jacob 
Andreas en 21 anderen (17457); 

Naturalisatie van Abdul Rahman en 
25 anderen (17458); 

Naturalisatie van Agnoe, Sjaamkoe-
mar en 22 anderen (17459); 

Naturalisatie van Beauperthuy, 
Remi Adrien en 25 anderen (17460) 
(R1208); 

Naturalisatie van Akkerman, Oktay 
en 22 anderen (17461); 

Naturalisatie van Bulut, Semih en 
27 anderen (17462); 

Naturalisatie van Barton, Hubert 
Edward en 20 anderen (17 463) 
(R1209); 

Naturalisatie van Bornachera, 
Emilia de la Cruz en 45 anderen 
(17 464) (R 1210). 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt; 

2. brieven van de Directeur van het 
Kabinet der Koningin, met de mede-
deling, dat Hare Majesteit de door de 
Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 15713, 16559, 17100-IV, 
17 100-VIII, 17 100-IXA en IXB, 17 100-
XI, 17 100-XIV, 17 100A, 17 100C, 
17100F, 17100H en 17291 heeft 
goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
Een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken over de Israëlische inval in 
Libanon (17100-V, nr. 101); 

een, van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening over 
de Voorjaarsnota (17 351, nr. 11); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken over het zgn. 'Herenac-
coord' (17100-XIII, nr. 126); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
ten geleide van de Nota Milieu en 
Technologie in Nederland (17 386). 

Deze brieven zijn al gedrukt; 

4. de volgende brieven: 
twee, van de Minister van Buiten-

landse Zaken, te weten: 
een, ten geleide van een overeen-

komst met de IAE; 
een, ten geleide van een notitie 

over het ontwerp voor een Europese 
Akte; 

twee, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, te weten: 

een, over de spreiding van MO-op-
leidingen; 

een, over het Plaatsen-Geld-Model; 
een, van de Minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid met de 
taakomschrijving van Staatssecretaris 
Van Zeil; 

een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk 
ten geleide van het derde deelrapport 
Vrijwill igersbeleid. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en ze voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

5. een brief van de Voorzitter van de 
WEU ten geleide van twee Resoluties. 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van de VVDM over de arrestatie 

van drie bestuursleden; 
een, van J. Vos over een motie van 

Ter Beek ten nadele van Israël; 
een, van Chr. A. Görtz-Pohl over de 

Israëlische inval in Libanon; 
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een, van de Eems-Dollard-Regio 
over het grensoverschrijdend pro-
gramma Eems-Dollard-Regio; 

een, van A. B. Hüsken over de 
Israëlische inval in Libanon; 

een, van J. P. van Steenbergen over 
sancties tegen Israël; 

een, van leerlingen van het Streek-
centrum voor Vorming en Opleiding 
te Tilburg over een lascursus; 

een, van de Stichting voor K.S.A. 
over verzoeken van Turkse hongersta-
kers; 

een, van F. Wijsenbeek ten geleide 
van een resolutie; 

een, van de staf van het toerustings-
centrum gereformeerde kerken in 
Leusden over stopzetting van subsidie 
aan vormingscentra; 

een, van de Vrouwenbond FNV afd. 
Souburg over bezuinigingen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Valkenburg aan de Geul over artikel 
180 van de Wet op de Geluidhinder; 

een, van de O.R. van Rietschoten & 
Houwens B.V., over het ondersteu-
ningsbeleid van rijkswaterstaat bij 
innovatie; 

een, van de Bank voor Nederlandse 
Gemeenten ten geleide van het 
Verslag over het boekjaar 1981; 

een, van de MHP over de solidari-
teitsheffing; 

een, van de NBGA over de werkge-
legenheid bij gemeenten; 

een, van de FNV over handhaving 
van de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen; 

een, van de VNG over wetsontwerp 
17 476. 

Deze brieven e.a. liggen ter inzage op 
de griffie. Voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 3940) 

Dekkingsplan '82 

Verhoging bieraccijns 
suiker 
alcoholvrije drank 

245 
20 

150 

— Dekkingsplai n '82 na pari. behandeling 

Verhoging bieraccijns 
suiker + isogl. 
alcoholvrije drank 
BvB 
Motorri j tuigen bel. 

245 
24 
90 

8 
35 

Kostenwet (niet bel. middel) 10 

— Resultaat: 

MN'82 + Dekking '82 = Huidige raming 
Voorjaarsnota 

Verschil 

Bier 270 + 245 = 515 430 85 16,5% 
Suiker 25 + 24 = 49 35 14 28,5% 
Alcohol vrije drank 125 + 90 = 215 190 25 11,6% 

Noot 2 (zie blz. 4041) 

De vragen van de leden Van den 
Anker en Knol luiden: 

Wat hebt u gedaan ter uitvoering 
van de motie1 over de vestiging van 
een HTS in Emmen of Assen? 

Is het overleg met de betrokkenen 
intussen voltooid en, zo ja, met welk 
resultaat? 

1 Kamerstuk 17120, nr. 3. 

Noot 3 (zie blz. 4042) 

De vragen van de leden Müller-van 
Ast en De Pree luiden: 

1 
Is de Minister op de hoogte van het 

RAVO-advies (nr. 107) dd. 3 mei j l . 
over huisvesting van etnische minder-
heden en het onderzoek van de 
gemeente Utrecht naar o.m. de 
toewijzing van woningen aan en de 
huisvestingssituatie van etnische 
minderheden1? 

Onderschrijft de Minister de 
opvatting van de vorige Staatssecre-
taris van VRO dat 'het verzamelde 
materiaal, waaruit blijkt hoe ongunstig 
de positie van de buitenlandse 
werknemers op de woningmarkt is, zo 
overtuigend is dat aan de aanpak van 
het knelpunt van de inschrijving en 
toewijzing voorrang moet worden 
gegeven'2? Zo neen, welke mening is 
de Minister dan wèl toegedaan; zo ja, 
kan de Minister toelichten waarom in 
zijn brief dd. 10 juni 19823 een 
concreet beleidsvoornemen met 
huisvesting van etnische minderheden 
ontbreekt? 

Wanneer neemt de Regering een 
beslissing over de concept-Minderhe-
dennota? 

Deelt de Minister de opvatting dat 
een aantal specifieke maatregelen op 
VRO-gebied niet afhankelijk behoeven 
te worden gesteld van de Regerings-
beslissing over de nota en met name 
de huisvestingsparagraaf daarvan? 

Hoever zijn de werkzaamheden van 
de werkgroep Mode-woonruimtever-
ordening dan wel "Beschikking 
gevorderd voor wat betreft het 
onderdeel 'woonrecht minderheden'? 

Over welke punten moet bij dat 
onderdeel nog een beslissing worden 
genomen? 

Kan de Minister aangeven welke 
onderdelen van het RAVO-advies 
door hem niet worden onderschreven, 
welke onderdelen naar zijn mening 
afhankelijk zijn van de definitieve tekst 
van de Minderhedennota en welke 
onderdelen op korte termijn zullen 
worden uitgevoerd? 

' De Volkskrant dd. 14 juni j l . 
2 Aanhangsel Handelingen nr. 551. 
3 Kamerstuk 17 100, hoofdstuk XI, nr. 60. 

Noot 4 (zie blz. 4043) 

De vragen van het lid Lankhorst 
luiden: 

1 
Trekt ook de Staatssecretaris uit het 

lage percentage toegelaten asielzoe-
kers in Nederland in vergelijking met 
de ons omringende landen de 
conclusie, dat het toelatingsbeleid van 
Nederland niet erg ruimhartig is1? 

Deelt de Staatssecretaris de mening, 
dat de zogenaamde B-status door 
Nederland bovendien gebruikt wordt 
om het totale percentage in vergelij-
king met andere landen nog enigszins 
te benaderen? 

Blijft de Staatssecretaris, gezien de 
reeks negatieve antwoorden op 
schriftelijke vragen met betrekking tot 
asielzoekers, bij zijn mening dat hij 
een meer humanitair beleid voert dan 
zijn voorgangster? 

1 Aanhangsel Handelingen, nr. 1084. 

Noot 5 (zie blz. 4044) 

De vragen van de leden Van Es en 
Wessel-Tuinstra luiden: 

1 
In hoeveel gevallen is het in het 

afgelopen halfjaar voorgekomen, dat 
een vreemdeling uit ons land verwij-
derd werd c.q. geen titel tot verblijf 
kreeg, die door de vertegenwoordiger 
van de Hoge Commissaris der 
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