
68ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 131 leden, te 
weten: 

Van Aardenne, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, Van 
Baars, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, 
De Beer, Beinema, Van den Bergh, De 
Boer, Bolkestein, De Boois, Borgman, 
Braams, Braks, Brinkhorst, Broekhuis, 
Brokx, Brouwer, Buikema, Van der 
Burg, Buurmeijer, Castricum, De Cloe, 
Cornelissen, Cotterell, Couprie, Van 
Dam, Dees, Dekker, Dijkman, Van Dis, 
Dolman, Duinker, Engwirda, Epema-
Brugman, Van Erp, Van Es, Evenhuis, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Groenman, 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, Lankhorst, Lansink, Leerling, Van 
der Linden, Lubbers, Mateman, Van 
der Mei, Meijer, Mik, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Niessen, Van 
Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels, Van 
Noord, Nypels, Van Ooijen, Patijn, 
Ploeg, Poppe, De Pree, Rienks, 
Rietkerk, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schartman, Scherpenhuizen, 
Schutte, Schreuders, Smit-Kroes, Van 
der Spek, Spieker, Tazelaar, Tommei, 
Toussaint, Ter Veer, Ter Veld, Veld-
hoen, Veldhuizen, Verkerk-Terpstra, 
De Visser, Van der Vlies, Van Vli jmen, 
B. de Vries, De Waart, Wagenaar, 
Wallage, Waltmans, Weijers, Wessel-
Tuinstra, Wilbers, Wil lems, Wolters, 
Wöltgens en Zijlstra, 

en de heren Van Thijn, Minister van 
Binnenlandse Zaken, De Ruiter, 
Minister van Justitie, Den Uyl, 
Vice-Minister-President, Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Kombrink, Staatssecretaris van 
Financiën en mevrouw Dales, Staats-
secretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

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

E. C. Bakker en P. M. Blauw, wegens 
bezigheden elders; 

Tripels, in verband met een kleine 
medische ingreep. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Schutte aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken, 
over de nieuw in te stellen provincie 
Twente. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]4 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is de laatste tijd enige 
onrust ontstaan over plannen van de 
Minister om het intergemeentelijk 
samenwerkingsorgaan Twente ook en 
vooral te zien als voorloper van een 
provincie Twente. Voor mij is het 
daarbij niet het belangrijkste dat bij 
sommige bestuurders onrust is 
ontstaan: zij kennen de weg naar Den 
Haag om een eventuele storm - al 
dan niet in een glas water - te stillen. 

Aanleiding tot het stellen van 
vragen in dit Huis is de twijfel die kan 
rijzen over de consequenties van een 
dergelijke voorlopersrol voor de 
besluitvorming die nog moet plaats-
vinden over de wijze waarop de 
reorganisatie van het binnenlands 
bestuur zal geschieden. De Kamer ziet 
nog vol spanning uit naar een aantal 
heel belangrijke stukken, waarover 
het kabinet zich volgende maand zal 
buigen. De Commissie voor Binnen-
landse Zaken staat in de startblokken. 
Als nu een voorloper wordt aangewe-
zen, is extra aandacht voor de aard en 
de plaats van zo'n voorloper gerecht-
vaardigd. Immers: voorlopers die 
geen nalopers krijgen, lopen alle kans 
doodlopers te worden. 

D 
Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
de heer Schutte heeft uitdrukking 
gegeven aan enige onrust, die zou 
kunnen zijn ontstaan over mogelijke 
beslissingen die vooruit zouden 
kunnen lopen op uiteindelijke besluit-
vorming. Ik dacht dat een decennialan-
ge ervaring met deze problematiek 
leert, dat elke op handen zijnde 
besluitvorming van welke aard dan 
ook, op het terrein van de bestuurlijke 
reorganisatie, welhaast onvermijdelijk 
met enigerlei onrust gepaard gaat, 
zoals de geachte vraagsteller ook zelf 
heeft beaamd. De kern van de vragen 
is, of deze minister de formeel juiste 
weg bewandelt. Ik meen in mijn 
beantwoording van deze vragen 
duidelijk te kunnen maken, dat dit 
inderdaad het geval is. 

Het antwoord op de eerste vraag 
luidt bevestigend. 

Op de tweede vraag zou ik het 
volgende wil len antwoorden. Het 
gewest Twente dreigde in een 
impasse te geraken, omdat de 
deelnemende gemeenten overwogen 
hun financiële bijdragen in te trekken. 
Onder de conditie dat zij dit niet 
zouden doen, omdat ik die participatie 
in dit beslissende stadium van 
besluitvorming essentieel vond, heb 
ik inderdaad aan het gewest Twente 
een impuls wil len geven om dit 
gewest beter in staat te stellen zijn 
functie van voorloper voor een 
eventuele nieuwe provincie Twente te 
kunnen vervullen. Over de uitwerking 
van die voorlopersfunctie is nog 
volop overleg met het gewest Twente 
gaande. Uitgangspunt is uitdrukkelijk 
- daarover kan geen twijfel bestaan -
dat geen strijd kan en mag ontstaan 
met de verantwoordelijkheid van het 
provinciaal bestuur van Overijssel 
voor het gehele gebied van deze 
provincie. Ik ben vorige week in de 
gelegenheid geweest om het provinci-
aal bestuur van Overijssel in een 
persoonlijk overleg op dit punt op zijn 
gemak te stellen. 

Deze verantwoordelijkheid staat 
echter niet in de weg aan het versterken 
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van de financiële positie van het 
gewest, noch aan het vergroten van 
de mogelijkheden van dit gewest op 
een aantal beleidsterreinen. 

Het antwoord op vraag 3 kan 
luiden, dat de verwachting dat de 
wetgever zou kunnen besluiten tot de 
instelling van een provincie Twente 
op de volgende feiten is gebaseerd. In 
de eerste plaats bestaat de wetgever 
uit de Regering en het parlement. Dat 
is een open deur. In de tweede plaats 
heeft het vorige kabinet de besluitvor-
ming destijds afgerond over een 
wetsontwerp inzake de splitsing van 
Overijssel. In de derde plaats heeft 
deze Ministervan Binnenlandse 
Zaken besloten om in hoofdlijnen dit 
wetsontwerp mede voor zijn rekening 
te nemen, waarbij eventuele geschil-
punten die gedurende dit stadium van 
het wetgevingsproces maar ook in 
latere stadia zouden kunnen rijzen, in 
genen dele betrekking kunnen hebben 
op het giondgebied van de toekomsti-
ge provincie, eventueel Twente, maar 
alle betrekking hebben op het grond-
gebied, de omvang, de schaal van wat 
tot voor kort heette IJsselland en wat 
well icht binnenkort Salland zal gaan 
heten. 

De verwachting is voorts gebaseerd 
op het feit dat indiening en doorgelei-
ding van het desbetreffende wets-
ontwerp, zoals bij herhaling is 
aangekondigd aan de Tweede Kamer, 
mede gebaseerd is op het wensenpak-
ket dat is neergelegd in de motie-Even-
huis van 20 januari 1981, waarin 
onder andere om indiening van dit 
wetsontwerp is gevraagd. 

De antwoorden op de vragen 4 en 5 
wil ik samenvatten. De belangrijkste 
reden voor de voorloperfunctie van 
het gewest Twente en daarmede van 
de toekenning van extra rijksmiddelen, 
is het feit dat door het bestaan van 
een goed functionerend gewest, dat 
ongeveer het toekomstige territoir 
van een nieuwe provincie Twente 
omvat, de invoering van de reorgani-
satie van het binnenlands bestuur in 
dat deel van het land zou kunnen 
worden vergemakkelijkt. Bij de 
uitwerking van de voorloperfunctie zal 
er voor worden gewaakt dat noch 
materieel, noch formeel wegen 
worden ingeslagen waarvan geen 
terugkeer meer mogelijk is, of die niet 
ook door een samenwerkingsverband 
zouden kunnen worden bewandeld. 

Deze uitgangspunten gelden 
uiteraard ook voor de personele 
consequenties van de voorloperfunc-
tie. Een eventuele uitbreiding van het 
personeelsbestand van het gewest 

Twente mag niet een soepeler 
invoering van de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur - het belang-
rijkste motief voor de voorloperfunc-
tie - bemoeilijken. Een uitbreiding zal 
dan ook een beperkt karakter hebben; 
zo beperkt dat de mogelijkheden tot 
herplaatsing voor onder meer het 
personeel van de provincie Overijssel 
daardoor niet of nauwelijks wordt 
beïnvloed. De bezorgdheid bij de 
dienstcommissies van het provinciaal 
apparaat is best begrijpelijk, maar 
ongegrond. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor 
zijn antwoorden. Graag wil ik nog 
enkele aanvullende vragen stellen. 

Is de Minister van mening dat de 
opvattingen in deze Kamer over de 
strekking van de door hem genoemde 
motie-Evenhuis zo eenduidig zijn, dat 
een splitsing van de provincie Overijs-
sel binnen afzienbare tijd verwacht 
mag worden? 

Zal de vorming van een provincie 
Twente ook doorgang kunnen vinden 
als voor een provincie IJsselland of 
Salland zoals de Minister nu zegt, 
alleen het restant van Overijssel 
exclusief de Noordoostpolder en Urk 
zou overblijven? 

Zal het inhoud geven aan de 
voorlopersrol van Twente het moeilij-
ker maken, te besluiten alsnog af te 
zien van een provincie Twente? 

Hoe lang zal Twente eventueel zijn 
voorlopersrol tenminste moeten 
vervullen? 

De volgende vraag is dan of de 
Minister niet van mening is, dat de 
komende parlementaire beslissing 
over het WRBB het meest geëigende 
moment zou zijn om te komen tot 
toekenning en invulling van voorlo-
persrollen. 

Kan de Minister in zijn kwaliteit van 
fungerend eindredecteur van de 
Nederlandse Staatscourant verklaren, 
waarom in deze krant van 23 april op 
de voorpagina de mededeling 
voorkomt, dat de provincies Twente 
en Noord-Brabant een meerjarig 
investeringsprogramma gaan opstel-
len? Heeft de voorlopersrol van 
Twente al zoveel inhoud gekregen, 
dat dit illustere blad de provincie 
Twente in één adem kan noemen met 
de provincie Noord-Brabant? Het 
documentatiemateriaal zal ik u 
overhandigen. 

D 
Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag of de motie-Even-
huis zo eenduidig zou kunnen worden 

uitgelegd, dat op voorhand vaststaat 
dat splitsing van Overijssel doorgaat, 
moet ik ontkennend beantwoorden, 
nog even daargelaten, dat de interpre-
tatie van de motie-Evenhuis in 
volstrekt eenduidige zin een hels 
karwei is. Het is op dit punt evident, 
dat de motie uitsluitend vraagt om 
indiening van dat wetsontwerp 
- evenals enkele andere nader 
aangeduide territoriale wetsontwer-
pen - om besluitvorming mogelijk te 
maken en niet meer dan dat. 

De volgende vraag of, dat wat de 
geachte vraagsteller oneerbiedig 'het 
restant van Overijssel met aftrek van 
Twente ' noemt, voldoende substantieel 
is om de vorming van een zelfstan-
dige provincie verantwoord te doen 
zijn, is slechts te beantwoorden tegen 
de achtergrond van de visie die de 
Kamer uiteindelijk zal geven in het 
kader van de besluitvorming over het 
wetsontwerp re-organisatie binnen-
lands bestuur. Ik loop hiermede 
tevens vooruit op een andere vraag 
van de geachte afgevaardigde. 

Het is de Kamer bekend, dat ik mij 
juist in de afgelopen maanden 
beijverd heb om alle losse eindjes van 
de bestuurlijke reorganisatie, neerge-
slagen in diverse wetsontwerpen en 
nota's - reorganisatie binnenlands 
bestuur; wet gemeenschappelijke 
regelingen; enkele territoriale wetsont-
werpen; Nota complementair bestuur; 
het decentralisatieplan etcetera - de 
Kamer in een totaal pakket te kunnen 
aanbieden, opdat in ieder geval op 
hoofdli jnen en voorzien van complete 
informatie een samenhangend 
besluitvormingsproces mogelijk 
wordt gemaakt. Uiteraard is een 
nadere beslissing over de schaal van 
bij voorbeeld de provincie Salland 
slechts mogelijk nadat de Kamer ten 
principale een oordeel over de 
reorganisatie binnenlands bestuur 
heeft genomen. 

De volgende vraag was of door het 
toekennen van een voorlopersrol het 
niet moeilijker wordt gemaakt om 
uiteindelijk van de instelling van een 
provincie Twente af te zien. Ik dacht, 
dat ik in de beantwoording van de 
eerste reeks van vragen duidelijk heb 
gemaakt, dat dit niet het geval 
behoeft te zijn. Er worden geen 
voldongen feiten geschapen. Aan de 
andere kant mag het natuurlijk ook 
niet zo zijn, dat waar tot dusver de 
vorming van de provincie Twente in 
de boezem van wat dan de wetgever 
wordt genoemd niet het meest 
omstreden punt van besluitvorming is 
geweest, wi j het niet kunnen hebben, 
dat een samenwerkingsverband, een 
gewest, dat nu eenmaal ook in de 
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afgelopen jaren een pioniersfunctie 
heeft vervuld, op het beslissende 
moment door een geringere participa-
tie van de gemeente dreigt in elkaar te 
zakken. 

Ook om redenen op het terrein van 
bijzonder moeilijke sociaal-economi-
sche problematiek in dit gebied is het 
een goede zaak geweest, dat het 
kabinet op verschillende beleidsterrei-
nen heeft gemeend, het gewest 
Twente impulsen te moeten geven die 
de burger in dat gebied weer moed 
geven. Ik voeg hieraan toe, dat ik er 
ook bij mijn ambtgenoten op heb 
aangedrongen, dat men de formele 
weg blijft bewandelen. Die formele 
weg loopt via Zwolle. Het provinciaal 
bestuur draagt formeel - dit bedoel ik 
niet alleen in de enge zin van het 
woord - verantwoordelijkheid voor 
het totale provinciale gebied. 

De volgende vraag is, hoe lang het 
gewest Twente de voorlopersfunctie 
zal kunnen vervullen. Dit is volstrekt 
afhankelijk van het tempo van 
besluitvorming en van het karakter 
van de besluitvorming in deze Kamer. 
De vraag op welke wijze nieuwe 
provincies tot stand zullen komen, de 
vraag of hieraan een 'pre-provincie' 
vooraf dient te gaan en de vraag of 
het gewest wel of niet een 'pre-provin-
cie'-rol zou kunnen vervullen, vormen 
een inhoudelijke overgangsproblema-
tiek die ook aan de orde is in het 
kader van onze schriftelijke gedachten-
wisseling rond Rijnmond. 

Ik meen dat ik nu niet een voorlo-
persrol moet vervullen door een 
voorspell ing te doen over de lengte 
van de termijn. Ik wil alleen dat 
duidelijk is, dat het in geen geval mijn 
bedoeling is om via de weg van de 
voldongen feiten beslissingen af te 
dwingen over de toekomstige bestuur-
lijke reorganisatie in dit land, waardoor 
de Kamer de pas zou kunnen worden 
afgesneden naar andere ontwikkelin-
gen dan de Minister voorstaat. 

Ik ben aangesproken op mijn positie 
als eindredacteur van de Staatscou-
rant. Ik heb gezien dat in de Staatscou-
rant inderdaad een citaat van mijn 
collega van Economische Zaken is 
opgenomen. Hierin wordt gesproken 
over de provincies Twente en Noord-
Brabant. Zeker als de functie van 
eindredacteur is toegedacht aan een 
minister van Binnenlandse Zaken, 
mag dit niet inhouden dat de desbe-
treffende minister optreedt als een 
soort verkapte censor. Ik wijs er 
nogmaals op dat ik mijn ambtgenoten 
duidelijk heb laten weten, dat hun 
opstelling ten aanzien van het gewest 

Twente via de formele kanalen dient 
te verlopen. Er kan in dit stadium 
geen sprake van zijn, dat een gewest 
reeds tot de eregalerij der provincies, 
formeel noch materieel, kan worden 
toegelaten. Mijn collega van Economi-
sche Zaken heeft destijds wel degelijk 
de juiste weg bewandeld. Ik neem dus 
aan, dat dit bericht op een misverstand 
moet berusten. 

De heer Van der Sanden (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Op welke 
wijze hebben de gemeenten voldaan 
aan de voorwaarden vooraf? De 
Minister heeft in zijn antwoord 
gezegd, dat zij de financiële banden 
niet zouden verminderen en dat hij op 
grond daarvan deze impuls heeft 
wil len geven. 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb dit antwoord 
gegeven in een vergadering van het 
z.g. 'ca.o.-overleg'. Dit roept allerlei 
associaties op met zaken waarin van 
bovenaf niet zou mogen worden 
ingegrepen. Dat heb ik dus ook niet 
gedaan! 

De gemeenten die in het overleg 
vertegenwoordigd zijn, hebben mij 
niet alleen welwi l lend aangehoord, 
maar ook met instemming kennis 
genomen zowel van mijn toestemming 
als van de daaraan verbonden 
voorwaarden. Tijdens deze vergade-
ring kreeg ik de indruk dat men mijn 
condities uitermate redelijk vond. 

Het overleg over de implementatie 
van een en ander is nog gaande en 
constructief. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Deelt de Minister de 
opvatting dat het feit dat de gemeenten 
niet of liever niet mee willen betalen 
aan de kosten voor het gewest 
Twente, op zich nooit een argument 
mag zijn af, te koersen op een provin-
ciale status dan wel meer vaart 
daarachter te zetten? 

Minister Van Thijn: Op zich mag dat 
natuurlijk geen argument zijn, mi jn-
heer de Voorzitter. De Minister van 
Binnenlandse Zaken zou dan in een 
positie kunnen komen te verkeren 
waarin hij 'gechanteerd' kan worden. 
Ik heb ook steeds de indruk gehad dat 
de soep niet zo heet gegeten zou 
worden als zij destijds werd opge-
diend. De geachte afgevaardigde zal 
de eerste zijn om te beamen dat 
rondom bestuurlijke reorganisatie een 
permanente psychologische oorlogs-
voering plaatsvindt, waar de Minister 
van Binnenlandse Zaken wat minder 
gevoelig voor behoort te zijn. 

Ik had echter ook heel sterk de 
indruk dat, wi l het gewest Twente 
echt overlevingskansen krijgen tijdens 
een overgangsperiode-een overgangs-
periode naar een provincie-nieuwe-
stijl of een overgangsperiode naar 
een permanent samenwerkingsver-
band vanuit een andere bestuurlijke 
filosofie - de financiële impuls 

Van Thijn Minister van Binnenlandse Zaken 
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broodnodig is om het elan er weer in 
te brengen. Ik geloof dat dit gelukt is 
en dat het gewest een hart onder de 
riem is gestoken. 

De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister van plan, op 
korte termijn overleg te plegen met 
het bestuur van de provincie Gelder-
land, dat hierbij ook belanghebbende 
is? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik voer periodiek overleg 
met alle provinciale besturen in dit 
land. Over deze materie heb ik nog 
geen overleg kunnen voeren met het 
bestuur van de provincie Gelderland. 
Waar het gaat om het toekomstige 
terr i torium van Twente, geloof ik dat 
de zaken ook niet zo controversieel 
zijn met de provincie Gelderland. 
Mocht er ooit een controverse 
ontstaan, dan zou dat eerder het 
gevolg zijn van nadere beslissingen 
die in gemeen overleg kunnen 
worden genomen over het territorium 
van Salland. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig 
artikel 107 van het Reglement van 
Orde door het lid Patijn aan de 
Minister-President, over de viering 
van de 5e mei. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]5 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 13 mei 1980 is door 
deze Kamer bijna unaniem een motie 
van mijn collega's Meijer, Wolff, 
Bischoff van Heemskerck en Voogd 
aanvaard om de vijfde mei uit te 
roepen tot een nationale feestdag. In 
december 1980 deelde de toenmalige 
minister-president, ook de huidige, de 
Kamer mee dat de Regering had 
besloten, onvoorwaardelijk en niet 
aan een termijn gebonden, deze 
motie uit te voeren. 

In de brief van de toenmalige 
minister-president werd toen het 
volgende gezegd: 'Met het oog op de 
ernst van de economische situatie 
waarin ons land is komen te verkeren, 
zal de Regering op de daarvoor in 
aanmerking komende groepen uit 
onze bevolking een beroep doen om 
in vri jwil l igheid één van de vakantie-
dagen waarop betrokkene aanspraak 
heeft, te situeren op 5 mei. De 
Regering vertrouwt erop dat dit 

beroep gehoor zal vinden. Van een 
positief antwoord op dit beroep stelt 
zij de jaarlijkse viering van de bevrij-
ding op 5 mei als vrije dag niet 
afhankelijk.' 

Wij hebben hierover op 3 februari 
1981 uitvoerig gediscussieerd. Het 
grote probleem blijft echter toch 'de 
vri jwi l l igheid'. Deze werkt alleen als 
èn de viering van de vijfde mei leeft 
èn de Regering bereid is als trekpaard 
te functioneren om de condities te 
scheppen waaronder de nationale 
bevrijdingsdag tot een nationale 
gebeurtenis kan worden. 

Professor Schaper had hierin niet 
zoveel vertrouwen. Hij schreef in het 
blad 'Socialisme en Democratie' in 
februari 1981 minachtend over de 
nationale snipperdag die de Regering 
van de nationale feestdag had 
gemaakt. Deze versnippering veront-
rust onze fractie zeer. Nu in 1982 voor 
het eerst wordt getracht, te komen tot 
een herstel van de vijfde mei als 
nationale bevrijdingsdag, dreigt deze 
poging ten onder te gaan in de 
verdeeldheid over de wijze waarop 
het besluit van de Regering van eind 
1980 moet of kan worden toegepast. 
Onze vragen zijn dan ook gesteld met 
het oog op de festiviteiten die volgende 
week zullen plaatsvinden en met het 
oog op de viering van de vijfde mei in 
de toekomst. Wij hopen dat de 
Regering een duidelijk inzicht in haar 
beleid met betrekking tot de viering 
van de nationale bevrijdingsdag van 5 
mei zal wil len geven. 

D 
Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar ik begrijp, zal ik deze 
vragen mede namens de Minister van 
Algemene Zaken moeten beantwoor-
den; mijn antwoord luidt als volgt. 

Bij Koninklijk besluit van 12 maart 
1982, nr.1, is de vijde mei aangewezen 
als dag waarop jaarlijks de bevrijding 
van het koninkrijk in 1945 van de 
Duitse en de Japanse bezetter wordt 
gevierd. Wat de Rijksdienst betreft, 
heeft het kabinet reeds eerder besloten 
dat deze op 5 mei gesloten zal zijn. 
Als Minister van Binnenlandse Zaken 
heb ik geweigerd daarover onderhan-
delingen te openen met wie dan ook. 
Wanneer men besluit dat de vijfde 
mei een nationale feestdag is, ligt het 
voor de hand dat de overheid op dat 
punt een voorbeeld geeft. Ik heb 
volstaan met de mededeling in het 
centraal georganiseerd overleg dat 
waar dit besluit eenmaal genomen is, 
de ambtenaren dus in beginsel op die 
dag vrij zijn. 

Aan de colleges van burgemeester 
en wethouders der gemeenten en van 

gedeputeerde staten heb ik op 5 april 
j l . verzocht op overeenkomstige wijze 
te handelen. Mijn ambtgenoot van 
Onderwijs en Wetenschappen heeft 
een gelijkluidend verzoek gedaan aan 
de schoolbesturen. De Regering 
functioneert dus in elk opzicht - om 
het woord van de vragensteller te 
gebruiken - als 'trekpaard'. 

Ik kan mededelen dat, met uitzonde-
ring van de gemeente Leusden, mij 
niet is gebleken dat in de sfeer van de 
overheid en de semi-overheid aan 
deze verzoeken geen gevolg is 
gegeven. Aan het college van burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Leusden heb ik op 28 april 
per expresse meegedeeld dat ik het 
besluit geen gevolg te geven aan mijn 
verzoek, zeer ernstig betreur. Ik heb 
erop aangedrongen dit besluit ten 
spoedigste in heroverweging te 
nemen. 

Tot mijn leedwezen moet ik consta-
teren, dat in het bedrijfsleven slechts 
in zeer beperkte mate aan de voor-
beeldfunctie van de overheid gevolg 
wordt gegeven. Het antwoord op 
vraag 3 luidt dan ook dat ik, gelet op 
hetgeen ik naar aanleiding van de 
vragen 1 en 2 heb opgemerkt, niet zou 
wil len spreken van een zeer versnip-
perd beeld, zoals in sommige publika-
ties tot uitdrukking is gebracht. Dat 
geldt zeker niet voor wat de overheid 
betreft. Wél is het uiteraard zo dat, 
waar diensten gesloten zijn, de 
gebruikelijke regelingen gelden die 
ook van toepassing zijn op andere 
zon- en feestdagen, wanneer ambte-
naren in uitzonderingssituaties 
werkzaamheden moeten verrichten. 
De treinen rijden door, de trams en 
bussen enz. ook en ook bij de PTT zijn 
enkele uitzonderingsregelingen 
getroffen. 

In antwoord op vraag 4 wijs ik erop 
dat, gezien het voorgaande, deze 
vraag slechts betrekking heeft op de 
situatie in het particuliere bedrijfsle-
ven. In dat verband mag ik eraan 
herinneren dat mijn ambtgenoot van 
Sociale Zaken in februari verleden 
jaar de Stichting van de Arbeid heeft 
benaderd met het verzoek te bevorde-
ren, dat in het particuliere bedrijfsleven 
de vijfde mei vrijaf wordt gegeven en 
waar mogelijk hiervoor een van de 
overeengekomen vrije dagen te 
bestemmen dan wel dat anderssoorti-
ge regelingen worden getroffen. De 
Stichting van de Arbeid heeft gemeend 
aan dit verzoek geen gevolg te 
kunnen geven. De stichting conclu-
deerde dat per bedrijfstak dan wel 
onderneming bezien zou moeten 
worden of al dan niet een regeling in 
verband met de viering van de vijfde 
mei wordt getroffen. 
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Van Thijn 

Ik betreur deze opstelling van de 
Stichting van de Arbeid ten zeerste. 
Dat geldt te meer daar wie kennis 
neemt van het Koninklijk Besluit 
inzake de vijfde mei - de letterlijke 
tekst - tot de conclusie moet komen 
dat dit Koninklijk besluit niet afwijkt 
van eerdere Koninklijke besluiten met 
betrekking tot de dertigste april. De 
Regering betreurt het dan ook ten 
zeerste dat de Stichting van de Arbeid 
dit dringend appel van het kabinet om 
de vijfde mei als nationale feestdag te 
wil len respecteren en bagatelle heeft 
afgedaan. 

Overigens is de Regering in dit 
stadium niet van plan om in de 
resultaten van dat overleg tussen de 
sociale partners in te grijpen, omdat 
wi j denken dat het onjuist zou zijn 
thans een viering van de vijfde mei 
dwingend aan het bedrijfsleven op te 
leggen. Wij zullen echter onze lessen 
trekken uit deze schrijnende ervaring. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Ik dank de 
Minister voor zijn antwoord. Graag 
stel ik nog een paar aanvullende 
vragen. 

Zou de Minister wil len nadenken 
over de mogelijkheid om met betrek-
king tot het particuliere bedrijfsleven 
toch te komen tot nadere afspraken, 
ten einde te bereiken dat in ieder 
geval volgend jaar de vijfde mei als 
een nationaal erkende feestdag wordt 
gevierd, waarop ieder vrij kan nemen 
met behoud van loon en verlof? 

Zou de Minister wil len nagaan 
welke juridische middelen daartoe 
eventueel ter beschikking staan? 

Zou de Minister de Kamer nog 
willen meedelen op welke wijze de 
gemeente Leusden aan zijn dringend 
appel van gisteren gevolg heeft 
gegeven? 

• 
Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Over dat laatste kan ik nog 
geen mededeling doen. Zodra ik het 
antwoord van de gemeente Leusden 
binnen heb ben ik bereid de Kamer 
daarvan in kennis te stellen. 

Mijn slotzin, dat de Regering lessen 
trekt uit de gang van zaken dit jaar, 
houdt een bevestiging in van de vraag 
of de Regering de mogelijkheid wil 
overwegen om in ieder geval het 
volgend jaar tot nadere afspraken met 
het bedrijfsleven te komen om een 
vergelijkbaar beleid te voeren als nu 
in de overheidssector wordt gevoerd. 
In het bedrijfsleven wordt vaak op een 
trendsettend beleid van de overheid 
aangedrongen. Het .s bekend dat ik 
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daar in het algemeen geen voorstander 
van ben. Waar het dan eens een keer 
gebeurt, zal men die trend dan ook 
moeten volgen. Wij zullen ons zeker 
gedegen voorbereiden op het volgend 
jaar. 

De Regering wil graag nagaan 
welke juridische middelen haar 
daarbij ten dienste staan. Hoewel, het 
zou natuurlijk een heel wrange zaak 
zijn - dat wil ik nog eens in alle 
duidelijkheid zeggen - het zou 
buitengewoon ironisch, paradoxaal 
en eigenlijk weerzinwekkend zijn 
indien de viering van bevrijdingsdag, 
de vijfde mei, met juridische maatre-
gelen zou moeten worden afgedwon-
gen. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Betekent dit dat de Regering 
van oordeel is dat het aanvankelijke 
argument, waarom een beroep op het 
bedrijfsleven werd gedaan om op 
basis van vrijwill igheid een van de 
beschikbare vakantiedagen af te staan 
voor dit doel, niet meer geldt? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Waar dit argument niet 
heeft geleid tot het gewenste resultaat, 
zal het in een volgend stadium 
heroverwogen moeten worden. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ben ik goed geïnformeerd 
dat de kosten voor het bedrijsleven 
500 miljoen bedragen en is dit de 
voornaamste reden van hun bezwaar? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij niet voorstellen 
dat bij de afweging of een nationale 
bevrijdingsdag al of niet moet worden 
gerespecteerd dit soort rekensomme-
tjes in de overweging betrokken 
worden. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat betekent een integrale 
invoering in het bedrijfsleven van 
deze feestdag voor de ontwikkeling 
van het nationaal inkomen? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Hiervoor geldt hetzelfde 
als bij de vorige vraag. Wij beslissen 
tot het vieren van een nationale 
bevrijdingsdag, ja of neen. Dat doen 
wi j op basis van gevoelens die leven 
bij het Nederlandse volk, ja of neen. 
Dat doen wi j niet op basis van 
rekensommetjes. 

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de Minister bij zijn 
benadering van de gemeente Leusden 
in het achterhoofd gehad zijn bevoegd-
heden op grond van artikel 126 van de 
Ambtenarenwet of heeft hij niet naar 
een juridische basis gezocht, maar 

Vragen 
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Landbouw en Visserij 
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Maatschappelijk Werk 

een inhoudelijk argument wil len 
gebruiken? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat laatste. Ik ken natuurlijk 
uitstekend mijn juridische dwangmid-
delen op dat terrein. Zozeer ik het een 
beetje wrang vind om op basis van 
rekensommen te beslissen of wij de 
vijfde mei al dan niet nationaal 
herdenken, zozeer vind ik het wrang 
te grijpen naar juridische middelen. Ik 
hoop dat ik door overtuiging tot 
hetzelfde resultaat kan komen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van Hoofdstuk IV (Kabinet 
voor Nederlands-Antilliaanse Zaken) 
van de aanwijzing en de raming van 
de middelen tot dekking van de 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980(17336); 

Wijziging van Hoofdstuk XIV 
(Departement van Landbouw en 
Visserij) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980 (verzamelontwerp; tweede 
wijzigingsvoorstel) (16728); 

Wijziging van Hoofdstuk XVI 
(Departement van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk) van de 
begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1980 (wijziging naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota; 
eerste wijzigingsvoorstel) (16698). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Verlenging van de 
werkingsduur van de Wet universitaire 
bestuurshervorming (17354). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in de 
vierde alinea van het formulier van 
afkondiging na 'Staten-Generaal' een 
komma moet worden geplaatst. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Wet inzake de 
wisselkoers van de gulden en van de 
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Voorzitter 

Wet op de economische delicten 
(17358); 

Wijziging van de begroting van 
inkomsten en uitgaven van het 
Bezitsvormingsfonds voor het jaar 
1981 (eerste wijzigingsvoorstel) 
(17206); 

Beraadtermijn bij het aanwenden 
van hoger beroep (tegen en bij het 
ten uitvoer leggen van niet bij 
voorraad uitvoerbare vonnissen) 
(15147). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
verslagen van de Commissie voor de 
Verzoekschriften over een aantal in 
haar handen gestelde adressen 
(17 131, nrs. 85 t/m 91). 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Commissie voor de Verzoekschrif-
ten wordt besloten. 

Minister Den Uyl van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geflankeerd door Staatssecretaris 
Dales van hetzelfde departement 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wettelijke voorzieningen ter 
zake van uitkeringen en loonaanspra-
ken voor werknemers bij ziekte 
(17 348) 

en van de motie-De Korte c.s. over 
de grens voor collectieve herverzeke-
ring (17 348, nr. 13). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Het kan niemand ontgaan 
zijn dat het voorstel dat wi j nu 
behandelen, aanleiding heeft gegeven 
tot ernstige kritiek in en buiten de 
Kamer. Dat is op zich zelf ook niet zo 
onbegrijpelijk, omdat de strekking en 
de draagwijdte van het wetsontwerp 
inderdaad niet gering zijn. 

De sprekers in deze Kamer hebben 
het ontwerp getoetst aan een groot 
aantal effecten op onze sociaal-econo-
mische doelstell ingen: de relatie tot 
vermindering van de collectieve druk, 
de lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven, de effecten op inkomen en 
werkgelegenheid, de betekenis voor 
een mogelijke herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid en de 
gevolgen voor het gespreksklimaat 
met de sociale partners 
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Ik wi l de Kamer graag dankzeggen 
voor de wijze, waarop de zakelijke 
benadering van de materie in overeen-
stemming met het belang van het 
ontwerp heeft plaatsgevonden. 
Mevrouw Dales en ik zullen ons 
vandaag inzetten om in gelijke zin 
onze voorstellen toe te lichten en te 
verdedigen. Ik zal mij daarbij vooral 
richten op de algemene economische 
aspecten van het wetsontwerp en de 
gevolgen daarvan. Mevrouw Dales zal 
vooral de functionering van het 
wetsontwerp, evenals het flankerend 
beleid, zelve voor haar rekening 
nemen. 

Ik wil enkele opmerkingen maken 
over de aanloopfase naar het wets-
ontwerp. Misschien is het niet 
overbodig de Kamer eraan te herinne-
ren dat de voorstellen tot aanpassing 
in de bestaande ziektewetvoorzienin-
gen zijn gepresenteerd in de ambtelijke 
heroverwegingsrapporten, die in 
opdracht van het vorige kabinet ten 
behoeve van kabinetsformatie van het 
vorige jaar zijn voorbereid. Men vindt 
een bepaalde uitwerking daarvan in 
de Miljoenennota 1982, die onder de 
verantwoordeli jkheid van het vorige 
kabinet is ingediend. Het huidige 
kabinet heeft in het kader van het 
regeerakkoord en bij de regeringsver-
klaring te kennen gegeven te streven 
naar een herziening van de bestaande 
ziektewetregelingen. 

Wisselkoers van de gulden 
Bezitsvormingsfonds 
Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering 
Verzoekschriften 
Ziektewet 

Daarbij is de noodzaak van ombui-
gingen in het oog gehouden. Van het 
begin af is daarbij echter gesteld, dat 
het kabinet een eigen verantwoorde-
lijkheid heeft. Het acht zich uiteraard 
niet gebonden aan uitwerkingen of 
opvattingen die door het vorige 
kabinet zijn geformuleerd. Herziening 
van de Ziektewet houdt niet alleen 
verband met ombuigingen, maar 
heeft een breder kader en een bredere 
uitwerking. 

Ik hecht eraan, te zeggen dat er met 
grote intensiteit en grote snelheid is 
gewerkt. In het informatie-akkoord De 
Galan/Halberstadt zijn de beleidsvoor-
nemens nader gekwalificeerd. Daarbij 
zijn de nationaal-economische 
effecten van de ombuiging van 1,2 
mld op 1,4 mld gebracht. Op 4 januari 
is de Sociaal Economische Raad om 
advies gevraagd. Op 15 februari heeft 
de SER advies uitgebracht. Ik spreek 
mijn waardering uit voor de spoed die 
de SER daarmee heeft wil len betractv 
ten. Bij die gelegenheid heeft hij ook 
een al langer in voorbereiding zijnd 
advies over bestrijding van vermijd-
baar ziekteverzuim uitgebracht. 

Twee-en-een-halve week na 
binnenkomst van het SER-advies is 
een wetsontwerp om advies naar de 
Raad van State gezonden. Op 15 
maart is een wetsontwerp ingediend. 
Gelet op het belang van de materie is 
dat buitengewoon snel, misschien 
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Den Uyl 

zelfs tè rap. Van de medewerkers van 
mijn departement is een enorme 
toewijding en inspanning gevraagd. 
Zij zijn dag en nacht in de weer 
geweest om tot een verantwoord 
wetsontwerp te komen 

Hoe kort de tijdsspanne om het 
wetsontwerp voor te bereiden ook is 
geweest, dat heeft niet kunnen 
verhoeden dat zich intussen nieuwe 
ontwikkelingen hebben voorgedaan 
die voor de beleidsvoorbereiding niet 
zonder gevolgen konden blijven. Ik 
denk daarbij aan de voortgaande 
verslechtering van de economische 
situatie, de toenemende druk van de 
sociale lasten op het Rijk en de 
ontwikkelingen rond het arbeidsvoor-
waardenoverleg, het verzet, de 
stakingen en de problemen bij de 
onderhandelingen over collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarmee 
raak ik aan een heel bijzonder aspect 
van de herziening van juist de Ziekte-
wet. Het gaat bij voorstellen met 
betrekking tot de Ziektewet om 
zekerheden en inkomens van mensen 
die tot de actieven behoren, een 
werkkring hebben en de bescherning 
genieten die een arbeidsverhouding 
geeft. Daarin verschilt de Ziektewet 
aanzienlijk van werkloosheidsvoorzie-
ningen, arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen en het terrein dat wordt 
bestreken door de volksverzekeringen. 

Dit betekent tegelijk dat voorstellen 
met betrekking tot de Ziektewet bij 
uitstek regelingen van collectieve of 
individuele arbeidsvoorwaarden 
raken. Het gaat daarbij niet alleen om 
technische complicaties van in elkaar 
grijpende regelgeving, maar heel 
duidelijk ook om de verdeling van 
verantwoordelijkheden en de keuzen 
die onder die verantwoordelijkheden 
moeten worden gedaan. 

Een herziening van de Ziektewet 
grijpt dus in, in de arbeidsvoorwaa 
den. Dat dient de wetgever zich te 
beseffen, want het roept bijzondere 
complicaties op. Zo zijn verschillende 
bepalingen in de Ziektewet 'kan-bepa-
lingen', en geen bepalingen van 
dwingend recht. Integendeel, zij 
openen mogelijkheden voor contract-
partijen. 

Mag ik, mijnheer de Voorzitter, van 
de verstoring die ik thans aan uw tafel 
constateer, gebruik maken door u van 
harte geluk te wensen met de onder-
scheiding die u heeft bereikt en in het 
bijzonder met de bloemen die daaraan 
op zo sprekende wijze uitdrukking 
geven. 

(applaus) 

De Voorzitter: Ik dank de Minister 
zeer voor het feit dat hij zich bij een 
wens van het CDA heeft aangesloten. 

Minister Den Uyl: Ik sprak mijn 
gelukwens ook namens de VVD uit. 
Deze uitlating zou kunnen duiden op 
een beangstigende ontwikkeling in de 
richting van te grote gemeenschappe-
lijkheid ; laat ik daar zo snel mogelijk 
afstand van nemen door mijn betoog 
te vervolgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten 
ons goed bewust zijn van het karakter 
van de sociale zekerheidswetgeving, 
juist gezien de verbinding met 
arbeidsvoorwaarden en collectieve 
arbeidsovereenkomsten. Wellicht 
wordt dit het best geïllustreerd door 
de bepaling in de Ziektewet die 
handelt over de werknemersbijdrage 
in de premie, waarin staat dat die ten 
hoogste 1 % mag zijn. Er wordt dus 
niet dwingend voorgeschreven dat 
het 1 % moet zijn. Er kan van worden 
afgeweken, hetgeen ook is gebeurd. 
Het is bekend dat bij voorbeeld in de 
metaalindustrie de premiebijdrage 
van werknemers aanzienlijk hoger is 
dan 1 % . Het is de uitdrukking van het 
feit dat de wet maximaliseert wat van 
de werknemer mag worden gevraagd. 
Dit geldt voor de meeste van onze 
sociale verzekeringswetten. 

Als men, al denkende over de 
wijziging van de Ziektewet, voorkeur 
uitspreekt voor bepalingen van 
dwingend recht, in plaats van 'kan-be-
palingen', moet men zich ervan 
bewust zijn dat men sleutelt aan het 
karakter van deze wet. Daar komt nog 
bij dat het gaat om ongeveer 100 
uiteenlopende premiestellingen, u i t te 
voeren door de besturen van 89 
ziektekassen. Verder is er de bijzondere 
complicatie van het onderscheid 
tussen de dragers van eigen risico en 
de omslagleden. 

Bovendien is er geen regeling van 
sociale zekerheid die zozeer wordt 
gedragen door eigen strijd en initiatief 
van werknemers, als juist de regelin-
gen ten aanzien van de ziektekassen. 
Onze Belgische buren spreken over de 
mutualiteiten. Dit woord drukt 
treffend uit dat het juist bij de bescher 
ming tegen de gevolgen van ziekte 
gaat om onderlinge bijstand en 
hulpverlening. De reacties op de door 
mij voorgestelde wijzigingen op dit 
punt hebben mij daarom ook geenszins 
verrast, zeker niet de reacties van de 
kant van de vakbeweging. 

We raken met de Ziektewet aan wat 
historisch gezien behoort tot de meest 
omstreden en met de meeste zorg 
omgeven regelingen die wi j in ons 
land kennen. Daar behoren we oog 

voor te hebben. Dat heeft ook een 
grote rol gespeeld bij de zorgvuldige 
afweging, die de Staatssecretaris en ik 
hebben betracht, ten aanzien van de 
vraag, of en hoe het oogmerk om de 
netto-ziektegelduitkering te laten 
dalen tot aanvankelijk 85 en later 90% 
zou kunnen worden gerealiseerd. 
Daarbij laat zich in theorie denken 
- prof. Van der Grinten heeft zich in 
de SER, zij het wat zijdelings, toch 
wel, als enige, tot woordvoerder van 
die gedachte gemaakt - dat men met 
bepalingen van dwingend recht zou 
komen, waarbij dus elk beding nietig 
zou zijn waarin meer dan die betaling 
van 85 of 90% zou worden overeen-
gekomen. 

Bij de voorbereiding van het 
wetsontwerp is die gedachte uiteraard 
ook overwogen, al was het alleen 
maar omdat die in het ambtelijk 
rapport heroverwegingen ook wordt 
opgevoerd. Onze conclusie is geweest, 
dat een dergelijke bepaling van 
dwingend recht niet alleen geheel in 
strijd is met het karakter van de 
Ziektewet, maar dat een dergelijke 
bepaling van dwingend recht, waar-
schijnlijk permanent van aard, heel 
moeilijk overeind te houden zal zijn in 
het licht van wat internationaal is 
overeengekomen omtrent het karakter 
van de contractvrijheid en de grenzen 
die aan de wetgever zijn gesteld om 
daarin in te grijpen. Die mogelijkheden 
zijn er. 

Een van de belangrijkste - ik denk 
aan de wet op het minimumloon - is 
een heel duidelijke ingreep van de 
wetgever in de vrijheid van contracte-
rende partijen, zowel in het charter 
van de ILO als in het Sociaal Handvest 
worden dergelijke regelingen mogelijk 
geacht en voorzien ter bescherming 
van de werknemers in een zwakke of 
kwetsbare positie. Zij worden niet 
voorzien ter bescherming van werkge-
vers respectievelijk ter afgrendeling 
van wat vakbonden en werkgevers in 
vrij overleg zouden kunnen overeen-
komen. Ik zeg dit met nadruk omdat 
op de achtergrond er wel meer is 
gesproken over de vraag, wat dit voor 
wetgeving is. Dit is een wetgeving die 
met f luwelen handschoenen een 
andere regeling beoogt te bewerkstel-
ligen in de verhouding tussen werkge-
vers en werknemers in de Ziektewet. 
Waarom dan niet recht toe recht aan 
gezegd: Het is de werkgever verboden 
meer te betalen dan dat? Ik geef aan 
dat zonder hierbij absolute uitspraken 
te wil len doen, het buitengewoon 
dubieus is, of een dergelijke bepaling 
verenigbaar is met datgene wat 
Nederland in internationale verdragen 
is aangegaan. 

Tweede Kamei 
29 april 1982 Ziektewet 3203 



Den Uyl 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Den Uyl 
vragen, of hij weet, hoe het in de ons 
omringende landen gaat? Daar heeft 
men veel minder royale ziekteregelin-
gen. Worden die dwingend of vri jwil l ig 
zo nageleefd? 

Minister Den Uyl: Ik geef een antwoord 
onder voorbehoud. De basisuitkerin-
genzijn in verschillende ons omringen-
de landen lager dan hier. Ook kent 
men in verschillende landen wachtda-
gen. Overal bestaat echter het stelsel 
van bovenwettelijke afspraken. Dat 
ligt ook geheel in de rede van de 
ontwikkeling van de ziektewetregelin-
gen als onderdeel van de arbeidsvoor-
waarden. 

Dit zijn geen absolute uitspraken; ik 
geef slechts aan waarom op dit 
gebied alleen zeer omzichtige en 
zorgvuldig afgewogen wettelijke 
regelingen mogelijk en uitvoerbaar 
zijn. Dat heeft ons aanvankelijk ook 
gebracht tot de gedachte dat een 
eenmalige nietigverklaring mogelijk 
en behulpzaam zou zijn om het 
oogmerk te bereiken dat wij redelijk 
vinden. Dat oogmerk is een verminde-
ring van de ziekengelduitkering met 
aanvankelijk 15% en later 10% netto. 

Verschillende afgevaardigden 
hebben stilgestaan bij de nietigverkla-
ring. De heer Schutte was er zeer 
uitvoerig over. De heer De Korte zei 
dat het kabinet half door de knieën 
was gegaan. Mevrouw Ter Veld liet 
een zekere waardering doorklinken 
voor de later door ons gedane keuze. 
Mevrouw Groenman vond de nietig-
verklaring echter verwarrend en 
inconsequent. Ik meld deze uiteenlo-
pende reacties, omdat zij naar mijn 
mening in de kritische zin iets te 
gemakkelijk zijn. Het is te gemakkelijk, 
omdat het de aard van het keuzepro-
bleem miskent. 

Wij legden de gedachte van een 
eenmalige nietigverklaring neer in 
een adviesaanvrage aan de Sociaal-
Economische Raad. Het is bekend dat 
wi j daarop een zeer verdeeld advies 
hebben gekregen en dat de kroonleden 
vrijwel unaniem hebben geadviseerd, 
van de eenmalige nietigverklaring af 
te zien. Ik wijs erop dat het wèl in het 
wetsontwerp opnemen van de 
eenmalige nietigverklaring van 
bestaande bedingen zeker enig 
verschil zou hebben gemaakt in de 
onderhandelingspositie tussen 
werkgevers en werknemers. Het zou 
echter evenmin hebben kunnen 
voorkomen dat werkgevers en 
werknemers alsnog 100% netto-door-
betaling van het ziekengeld zouden 
zijn overeengekomen. 

Ik ben dan ook van mening dat er 
sprake is van een sterke overdrijving 
van de betekenis van om te beginnen 
het voorleggen van de gedachte van 
de eenmalige nietigverklaring aan de 
SER. Tegen die gedachte is zeer veel 
en op zich zelf begrijpelijk verzet 
gerezen. Er kwam een vrijwel unaniem 
advies van de kroonleden van de SER 
om het element van de eenmalige 
nietigverklaring weg te halen. Het 
kabinet heeft daaraan gehoor wil len 
geven. 

Ik moet het kabinet nog tegenkomen 
dat bij een vrijwel unaniem advies 
van de SER-kroonleden en bij een 
volstrekt tegengestelde opstelling van 
zowel de werkgevers als de werkne-
mers dwars tegen het unanieme 
advies van de kroonleden in had 
vastgehouden aan het in de wet 
opnemen van een eenmalige nietigver-
klaring van bedingen. Er is dus geen 
sprake van het half door de knieën 
gaan. De intenties zijn overeind 
gebleven. 

Mijn conclusie is dat er bij velen in 
de Kamer onvoldoende begrip is voor 
het verknoopt zijn van de ziekengeldre-
geling met het arbeidsvoorwaardenbe-
leid en voor de beperkte mogelijkhe-
den die de wetgever heeft om dwin-
gend in te grijpen in bedingen en 
contracten die op dit punt bestaan. Ik 
herhaal dat het laatste niet is uitgeslo-
ten, maar ik wijs erop dat wi j hier 
balanceren op de grens van wat de 
wetgever zich kan veroorloven. Om 
die reden is dit wetsontwerp de 
uitkomst. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Erkent de heer Den Uyl dat 
er situaties zijn waarbij de Minister 
van SocialeZaken en Werkgelegenheid 
uit een oogpunt van nationaal belang 
tóch zaken dwingend moet voorschrij-
ven? Dat gebeurt immers ook op het 
front van de arbeidsvoorwaarden. 

Minister Den Uyl: Ik erken dat volstrekt. 
Hierin voorziet in het bijzonder de Wet 
op de Loonvorming. Deze wet kent 
voor een kortere periode, namelijk 
een periode van een half jaar als 
maximale termijn, zeer ver gaande 
ingrepen. 

Ik ontken dus ook geen moment, 
dat die mogelijk zijn. Wel wijs ik erop 
dat de Minister van Sociale Zaken zich 
op het ogenblik in het Forum te 
Genève heeft te verantwoorden tegen 
protesten van FNV, CNV en MHP en 
van de gezamenlijke werkgeversorga-
nisaties, de RCO, tegen de Loonmaat-
regel: één gemeenschappelijk front 
van werknemersorganisaties van alle 
kleur, richting, stand en klasse, en van 
de werkgevers, vanwege dit ingrijpen 

in de contractsvrijheid. Het is nog niet 
zo eenvoudig om het verweer daarte-
gen te voeren. Mijn ambtsvoorganger, 
de heer Albeda, weet ervan mee te 
praten. Hij is zelf naar Genève gegaan 
om er zich in 1981 te verdedigen 
vanwege de Loonmaatregel 1980. 

Wij proberen ons hierin staande te 
houden. Ik sta op het standpunt dat 
de overheid over deze bevoegdheden, 
voor beperkte termi jn, moet kunnen 
beschikken. Mijn uiteenzetting strekt 
ertoe, duidelijk te maken waarom de 
Regering, niet op lichte gronden, tot 
die voorzichtige benadering is 
gekomen; waarom gemakkelijk gesug-
gereerde alternatieven niet zo goed 
bruikbaar zijn en waarom de aandui-
ding 'de verfloddering van de Ziekte-
wet' - het half door de knieën gaan -
niet gemotiveerd is en een miskenning 
vormt van de aard van de operatie 
waaraan wi j bezig zijn. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een boeiend betoog 
van de Minister. Ik zou hem echter 
wil len vragen, waarom een dergelijk 
verhaal niet opgaat voor zaken als 
korting van de vakantietoeslag, 
aftopping prijscompensatie, aftopping 
vakantietoeslag: dit zijn toch ook 
onderdelen van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid? Ik vind de redenering wel 
aardig, maar het lijkt op het meten 
met twee maten. 

Minister Den Uyl: Deze vraag van de 
heer Weijers ligt erg voor de hand, 
mijnheer de Voorzitter. In de eerste 
plaats wijs ik erop dat het juist met 
betrekking tot die bepalingen is, dat ik 
mij op het ogenblik in Genève moet 
verdedigen tegen de protesten van de 
organisaties; hier moeten wi j het 
oordeel afwachten. In de tweede 
plaats wijs ik erop, dat we daarbij 
hebben te maken met ingrepen van 
korte duur en van aflopend karakter. 
Daar gaat het nu juist om. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik dan 
de heer Den Uyl erop wijzen, mijnheer 
de Voorzitter, dat het hier ging om 
een eenmalige nietigverklaring, die 
desnoods één dag kon duren? 

Minister Den Uyl: Akkoord, maar 
daarvoor geef ik de argumentatie 
apart. Wat ik bespreek, is dit. Er waren 
drie mogelijkheden in beginsel: a. een 
permanente bepaling van dwingend 
recht; daarover maak ik met name 
mijn opmerkingen; b. een bepaling 
van een eenmalige nietigverklaring; 
dat is overwogen en ter advisering 
voorgelegd; c. het afzien daarvan en 
het overlaten aan de onderhandelin-
gen tussen werkgevers en werkne-
mers. Het wetsontwerp heeft voor 
deze laatste vorm gekozen. 
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De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister maakt een 
onderscheid naar ingrepen op korte 
termijn en ingrepen van wat langere 
aard. Moet ik daaruit afleiden dat de 
ingreep ter zake van vakantietoeslag 
en prijscompensatie uitsluitend voor 
dit jaar zal gelden? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat mag de heer Weijers 
daaruit niet afleiden. Hij is trouwens 
zelf de gangmaker geweest van de 
opmerking, dat ik pleitte voor een 
blijvende wettelijke regeling op dit 
punt. Dit was bij de behandeling van 
de begroting van Sociale Zaken, dan 
wel bij de behandeling in december 
van het wetsontwerp betreffende de 
herziening van de Tijdelijke wet op de 
loonvorming: de heer Weijers zal het 
zich herinneren. Welnu, het mag er 
niet uit worden afgeleid. Ik zeg wel 
dat ingrepen van een dergelijke aard 
telkens opnieuw zullen moeten 
worden geformuleerd en dat het niet 
toevallig is, dat een adviesaanvrage 
aan de Sociaal-Economische Raad is 
uitgezonden om te kijken óf en op 
welke wijze daarin tot een blijvende 
regeling kan worden gekomen. 

De heer Weijers (CDA): Waarom zou 
het kabinet dan niet ook een advies-
aanvrage aan de SER richten over een 
blijvende regeling in het licht van de 
oorspronkelijke ziektewetoorstellen? 

Voorzitter: Joekes 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is in beginsel uiteraard 
niet uitgesloten. Ik wijs er alleen op 
hoezeer de ingreep die hier wordt 
bedoeld, verweven is met het arbeids-
voorwaardenoverleg en op welke 
kritische grenzen hij stuit. Ik dacht dat 
de Kamer er recht op had de overwe-
gingen te kennen, die hierbij hebben 
gegolden. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag nog een 
laatste poging in de richting van de 
heer Den Uyl doen om hem wat 
minder schroomvallig te maken, als 
het erom gaat eventueel zelfs tot een 
eenmalig dwingend recht te komen. 

Laat ik even het woord geven, in 
deze interruptie, aan de FNV. De FNV 
wijst een wettelijk opgelegde aftopping 
- daar had de heer Weijers het over 
- van de prijscompensatie niet op 
voorhand af, gezien het feit dat 
hierover in vrij overleg met de 
werkgevers hoogst waarschijnlijk 
geen overeenstemming te bereiken is. 
Hier vraagt één van de partners zelf 

Een interruptie van het VVD-kamerlid De Korte 

de overheid om hulp door als het 
ware te zeggen: overheid doet u het 
maar! Welnu, eenzelfde situatie doet 
zich hier voor bij de Ziektewet. 

Minister Den Uyl: Ik dank de heer De 
Korte zeer voor dit citaat. Ik kan het 
waarschijnlijk goed gebruiken bij de 
bestrijding van het protest dat deze 
organisatie bij de ILO heeft ingediend. 
Ik dank hem zeer voor deze handrei-
king. 

De heer De Korte (VVD): Dat was niet 
de bedoeling van mijn interruptie. 

Minister Den Uyl: Neen, maar het was 
wel de uitkomst! 

De heer De Korte (VVD): Ik wilde de 
Minister alleen maar zeggen dat de 
sociale partners blijkbaar wel zijn hulp 
nodig achten. De Minister zegt nu wel 
dat de werkgevers in de SER verklaard 
hebben dat zij er tegen zijn, maar de 
werkgevers hebben wel degelijk 
gezegd dat zij het heel begrijpelijk 
achten wanneer de overheid zou 
komen tot een eenmalige nietigverkla-
ring. Ik meen dat zij uit dezelfde 
overweging tot deze uitspraak zijn 
gekomen als de FNV dit heeft gedaan 
in het geval de aftopping van de 
prijscompensatie. 

Minister Den Uyl: Het is juist dat de 
weg van de onderhandelingsvrijheid 
die in het wetsontwerp besloten ligt, 
leidt tot onzekerheid omtrent de 
uitkomst. Dit verklaart wellicht ook 
waarom in deze Kamer het opmerke-

lijke feit zich voordoet dat bij voorbeeld 
de heer De Korte het wetsontwerp 
bestrijdt met de mededeling dat het 
een lastenverzwaring betekent van 1 
miljard gulden voor de werkgevers en 
dat aan de andere zijde het wets-
ontwerp met niet minder inzet wordt 
bestreden omdat het duidelijk wordt 
beschouwd als een verslechtering van 
de positie van de werknemers. Dit 
opmerkelijke feit is, naar mijn oordeel, 
uitsluitend verklaarbaar door de 
onzekerheid omtrent de financiële 
uitkomsten die besloten ligt in het feit 
dat die uitkomsten afhankelijk zijn van 
CAO-onderhandelingen en van 
nieuwe collectieve arbeidsovereen-
komsten. Er wordt in deze Kamer 
- dat is op zichzelf niet onbegrijpelijk -
uitgegaan van geheel verschillende 
veronderstellingen omtrent de afloop 
van die collectieve arbeidsovereen-
komsten. Daarop hoop ik straks nader 
in te gaan. 

Wanneer ik geconstateerd heb en 
getracht heb te verklaren waarom ter 
linker en ter rechter zijde in deze 
Kamer blijkbaar zo'n verschillende 
beoordeling bestaat van de beteke-
nis in financiële zin van het wets-
ontwerp voor werkgevers en werkne-
mers, dan neemt dit toch niet weg dat 
het onjuist zou zijn wanneer de indruk 
bleef hangen alsof een grote meerder-
heid van de Kamer in dit wetsontwerp 
alleen maar negatieve aspecten zou 
zien. Ik noem een zestal punten in het 
wetsontwerp die in de Kamer in 
meerderheid positief zijn benaderd. 
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Allereerst is dat de zaak van de 
premieheffing over het ziektegeld. Dit 
is vrij algemeen als een juiste en 
verdedigbare zaak beschouwd. 

Sommigen hebben daaraan de 
voorwaarde verbonden dat een 
dergelijke premieheffing niet mag 
leiden tot lastenverzwaring voor het 
bedrijfsleven. Ik heb er toch behoefte 
aan, de VVD eraan te herinneren dat 
toen in deze Kamer in het kader van 
de WAM de vereveningsbijdrage werd 
ingevoerd, dit voor een aantal andere 
verzekeringswetten betekende dat over 
de uitkeringen premie geheven zou 
gaan worden. Toen is niet de eis 
gesteld dat dit niet mocht leiden tot 
lastenverzwaring voor werkgevers. Ik 
erken dat; bij de opzet van de Ziektewet 
de vraag waar de lasten terechtkomen 
een heel reëel punt is. Ik meen echter 
dat nu wel erg scherp en snel de eis 
wordt gesteld dat de gevolgen van een 
op zichzelf aanvaarde zaak als de 
premieheffing zo volstrekt afgedekt 
zouden zijn. 

De heer Hermsen (CDA): Begrijpt de 
Minister dan niet, dat er sinds de 
behandeling van het wetsontwerp 
voor de WAM-toeslagen er dit 
moment toch wel een en ander verder 
verslechterd is, juist voor dat bedrijfs-
leven. Dit heeft onze grote zorg nog 
veel groter gemaakt. 

Minister Den Uyl: De heer Hermsen 
bevestigt dus hetgeen ik opmerkte, 
dat nu een eis wordt gesteld, die toen 
niet gesteld is geworden. Daarmee is 
de eis op zichzelf niet verworpen; ik 
constateer het echter even. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister misschien 
verduidelijken in welk opzicht het 
punt van de verzwaring van werkge-
verslasten toen relevant was? 

Minister Den Uyl: Omdat ook bij de 
invoering van de vereveningsheffing 
de mogelijkheid van afwenteling 
natuurlijk aanwezig was. Dit heeft ook 
stellig kunnen plaatsvinden. 

De heer Weijers (CDA): Door wie en 
op wie? 

Minister Den Uyl: In de vorm van 
looneisen en in 

De heer Weijers (CDA): Al die arbeids-
ongeschikten hebben dus looneisen 
gesteld, begrijp ik. 

Minister Den Uyl: Nee, maar de 
premieheffing, de heffing van de 
vereveningsbijdrage is wel terdege 
door de vakbeweging gezien als een 
lastenverzwaring, dat ligt toch voor de 
hand. 

De heer De Vries (CDA): Dat waren 
toch geen zwaardere lasten op 
werknemers, het waren toch zwaar-
dere lasten op uitkeringstrekkers op 
dat moment? 

Minister Den Uyl: Zeker, zeker, maar 
als u ziet naar de argumentatie bij de 
invoering van de WAM is dat punt 
evenzeer aan de orde geweest. 

De heer Weijers (CDA): Ik moet de 
Minister eerlijk zeggen, ik vind dit een 
tikkeltje een gezocht argument. 
Degenen die destijds onder de WAM 
vielen waren nu juist niet de mensen 
die doorgaans een arbeidsverhouding 
hadden. 

Minister Den Uyl: Correct, correct! 
Het had betrekking op anderen, maar 
het verband was er wel terdege. 

Ik kom later nog terug op de 
kwestie van de lastenverdeling. Ik 
noteer, dat er ook sprake is van een 
uitgesproken bereidheid - in onder-
scheidene mate - van sociale partners 
om rondom en in het zicht van de 
wijziging van de Ziektewet mee te 
werken aan loonkostenmatiging. Ik 
geef toe, dat de precieze invulling van 
die medewerking naar mijn oordeel te 
wensen heeft overgelaten. Ik kom 
daarop nog terug. Ik zal daarover 
spreken in het kader van hetgeen ik te 
melden heb over de loonsommutatie 
voor 1982. 

Ten aanzien van de invoering van 
vijf wachtdagen door de werkgevers, 
is door het merendeel van de sprekers 
positief gereageerd. Ook hier geldt, 
dat een eerste voorzichtige stap wordt 
gezet naar een andere wijze van 
toedeling van collectieve voorzienin-
gen. Er zal nog veel werk moeten 
worden verzet voordat deze wachtda-
gen hun functie van het terugdringen 
van ziekteverzuim via extra inspannin-
gen ten volle zullen hebben vervuld. 
Dat onderkennen wi j . Er zal over dit 
functioneren een gerichte adviesaan-
vrage aan de Sociaal-Economische 
Raad uitgaan. Wat de beleidsmatige 
inhoud van die regeling betreft, 
verwijs ik naar hetgeen mevrouw 
Dales daarover straks nog zal zeggen. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb wel gevraagd, 
waarom die wachtdagen - als je die 
positief beoordeelt - per se nu 
moeten worden ingevoerd. 

Minister Den Uyl: Ik kom op de vraag 
van het belang van de invoering nu of 
op een later tijdstip nog terug. 

Vervolgens wijs ik op de voorgeno-
men invoering van een dagloon in de 
Ziektewet. Er is een opmerkelijke 
discussie - waarin ik nu niet treed -
over de vorm waarin dat wordt 

voorgesteld. Het belang van de 
invoering van een minimum dagloon 
in de Ziektewet is, dacht ik, in brede 
mate onderschreven. Vervolgens 
moet de norm van de uitkeringshoogte 
van de Ziektewet in overeenstemming 
gebracht worden - via een wijziging -
met een bestaande bepaling in het 
Burgerlijk Wetboek. Ik wijs erop, dat 
het van enig belang is, dat daaromtrent 
in de sociale verzekeringswetgeving 
en in het Burgerlijk Wetboek overeen-
komstige regelingen gelden. Overal 
zijn moeilijkheden aan verbonden. 
Men mag echter niet te gemakkelijk 
aan dit punt voorbij gaan. 

Ik wijs erop dat al in de adviesaan-
vrage aan de SER en in de toelichting 
op het wetsontwerp de totstandko-
ming van het wetsontwerp in samen-
hang is gebracht met een veel 
bredere aanpak van ziekteverzuim en 
reïntegratie van gehandicapte werkne-
mers in het arbeidsproces. In dit 
verband is uiteraard de indiening van 
dit wetsontwerp van betekenis. Wat 
de arbeidsinschakeling van de 
gehandicapten betreft, is er op 
wetgevend gebied een stilstand 
geweest. Na 35 jaar is nu in betrekkelijk 
korte tijd - wi j hebben er hard aan 
gewerkt - dit wetsontwerp bij de 
Kamer ingediend. Met dit wetsontwerp 
worden zeker ombuigingen nage-
streefd. Het is echter niet de gedachte 
van het kabinet, dat uitsluitend of 
voornamelijk ziekteverzuim zou 
moeten worden bestreden met een 
financiële sanctie. Het is een element 
in een veel breder beleid om te 
komen tot het terugbrengen van 
vermijdbaar ziekteverzuim en tot 
reïntegratie van gehandicapte werkne-
mers in het arbeidsproces. Dit is in 
belangrijke mate onderkend. 

Dit brengt mij onmiddellijk bij het 
antwoord op de begrijpelijke vraag, 
waarom ik deze voorstellen toch wi l 
doorvoeren, ondanks de bezwaren 
van werkgevers en werknemers. Ik 
erken meteen dat aan de uitvoering 
van dit wetsontwerp ernstige proble-
men verbonden zijn. Hierbij moet 
echter direct worden gezegd, dat het 
wetsontwerp een onderdeel is van 
een veel breder beleid. Dit beleid is in 
sommige opzichten nog in het 
beginstadium. Het is naar mijn 
oordeel echter niet nodig, dat er met 
betrekking tot ombuigingen en 
lastenverlichting, respectievelijk 
lastenverzwaring, onzekerheid 
bestaat, die zou leiden tot afwijzing 
van het wetsontwerp. In zijn opzet 
heeft dit wetsontwerp bepaald meer 
verdiensten. Het beoogt meer dan 
uitsluitend het realiseren in i j l tempo 
van een ombuigingsmaatregel. 
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Ik licht enkele aspecten van het 
wetsontwerp nog nader toe. Het 
ziekteverzuim heeft in ons land - als 
wij het internationaal bekijken - e e n 
hoog niveau . Het ziekteverzuim 
bedroeg aan het begin van dit jaar 
ongeveer 9,5%. Sinds 1979 is er een 
dalende ontwikkeling. Het kabinet 
acht een beleid dat is gericht op het 
verder terugdringen van dit verzuim 
dringend gewenst. 

De omvang van de ziektegelduitke-
ringen bedraagt ongeveer 7 mld. Het 
overgrote deel van dit bedrag komt 
ten laste van bedrijven. Dit gebeurt 
direct - eigen-risicodragers - dan wel 
indirect: via de omslagleden. Daarom 
wil het kabinet een beleid ontwikkelen 
waardoor het ziekteverzuim wordt 
beperkt en waarbij zowel zieken als 
niet zieken een groter deel van de 
ziektelasten voor hun rekening 
nemen. Op die wijze ontstaat een 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
en wordt een bijdrage geleverd tot 
herstel, behoud en uitbreiding van de 
werkgelegenheid. 

Hierbij speelt de invoering van 
wachtdagen ten laste van de werkge-
ver een belangrijke rol. De ziektewet-
premie is gedifferentieerd naar 
ongeveer 90 bedrijfs- en beroepsgroe-
pen. Het voor eigen risico brengen 
van de kosten van de eerste vijf 
ziektedagen bewerkstelligt materieel 
gezien een verdere bijzondering van 
de ziektelasten naar afzonderlijke 
bedrijven. Er is dus sprake van 
omzetten van indirecte kosten 
- ziektewetpremie - naar directe 
arbeidskosten: de loondoorbetaling. 
Bedrijven met een relatief laag 
verzuim zullen hierbij voordeel 
hebben. Zij worden beloond voor het 
creëren van betere arbeidsomstandig-
heden die tot lager verzuim kunnen 
leiden. 

Bedrijven met een relatief hoog 
verzuim worden geconfronteerd met 
hogere lasten uit hoofde van het 
ziekteverzuim. Voor die bedrijven 
ontstaat dus een prikkel tot verbetering 
van de arbeidsomstandigheden. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Als ik deze argumentatie 
doorzet, betekent dit dat het dragen 
van een eigen risico de beste manier 
is van verzuimbestrijding. Daar is de 
prikkel maximaal. Is het dan niet 
paradoxaal dat het wetsontwerp zich 
daar tegen keert? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zoeven al gezegd 
dat de heer De Korte naar de bekende 
weg vraagt. Eén van de complicaties. 

waarvan wi j ook niet weten hoe deze 
op korte termijn moet worden 
opgelost, bestaat hieruit dat de 
ziektewet zulke uiteenlopende regelin-
gen bevat voor zowel omslagleden als 
voor eigen-risicodragers. De positie 
van de laatsten verschilt hee duidelijk 
van die van de omslagleden. Daarin 
heeft de heer De Korte gelijk. 

Er ontstaan wel degelijk problemen, 
die ik straks nog zal toelichten. Dit 
heeft weer gevolgen voor debeperking 
van de mogelijkheden die wi j in het 
kader van de Ziektewet hebben. De 
strekking van de opmerking van de 
heer De Korte ontken ik dus niet op 
dat punt. 

Samen met de volumeprikkel die 
uitgaat van de heffing van premies 
over het ziekengeld, rekent het 
kabinet op een volumedaling van 5% 
a 10%. Mevrouw Dales zal nog het 
een en ander zeggen in antwoord op 
de vraag wat er overblijft van de 
volumeprikkel. Als de beoogde 
volumeprikkel - sorry voor het woord, 
ik kan misschien beter spreken van 
prikkel tot volumebeperking - zou 
worden gerealisserd, dan zou het 
verzuimpercentage in ons land toch 
nog niet onaanzienlijk hoger liggen 
dan bij voorbeeld in Duitsland of 
Frankrijk. 

De heer De Korte heeft opgemerkt 
dat de term privatisering onjuist is 
voor het voor eigen rekening brengen 
van de werkgevers van de eerste vijf 
ziektedagen. Dit is het geval omdat 
niet de druk van de collectieve lasten 
afneemt maar de premiedruk. De 
strekking van deze opmerking van de 
heer De Korte ontgaat mij. Het 
kenmerk van privatisering is niet, 
dunkt mij , dat er een last verdwijnt, 
maar dat deze last niet verplicht 
collectief wordt gefinancierd en 
rechtstreeks ten laste van individu of 
bedrijf komt. Dat gebeurt, uitgerekend 
ter realisatie van het voorgestelde 
wetsontwerp. 

De heer De Korte (VVD): Naar mijn 
mening betekent privatisering in dit 
geval dat de last door private personen, 
dat wil zeggen werknemers, wordt 
gedragen. 

Minister Den Uyl: Nee, zo wordt deze 
term helemaal niet gebruikt. Wij 
spreken van .... 

De heer De Korte (VVD): Mag ik mijn 
opmerking even afmaken? 

Een bepaalde dienst in de samenle-
ving kan door private personen 
worden betaald en niet door de 
overheid. Er ontstaat dan privatisering 
van dienstverlening. 

Minister Den Uyl: Ik ken het woord 
niet in de zin die de heer De Korte nu 
daaraan geeft. Wij spreken over 
nationaliseren en privatiseren van 
bedrijven. Iedereen weet dan wat wi j 
bedoelen. Dat is heel simpel. 

De heer De Korte (VVD): Het heeft ook 
betrekking op particuliere personen! 
Dat is de kleinste vorm van privatise-
ren: naar het individu toe. 

Minister Den Uyl: Ik zie niet goed 
mijnheer De Korte, hoe ik u kan 
deprivatiseren! Het is een kwestie van 
woordgebruik. Ik vind het oneigenlijk. 

Om te voorkomen dat die prikkel 
verloren gaat doordat bedrijven er 
algemeen toe overgaan, het risico van 
de eerste vijf ziektedagen te herverze-
keren, ligt het in ons voornemen, 
vanaf 1983 stringente voorwaarden 
hieraan te verbinden. Deze voorwaar-
den staan geheel in het teken van een 
actief verzuimbestrijdingsbeleid. 
Hierbij wordt rekening gehouden met 
zwakke bedrijven. Wij wachten met 
belangstelling het ter zake gevraagde 
advies van het bedrijfsleven af. 

Mijn volgende onderwerp betreft de 
premieheffing. Ik hoef nauwelijks iets 
toe te voegen aan het element van de 
voorgestelde premieverschuiving van 
0,2%. Ik erken echter dat dit buiten 
het bereik valt van de eigen-risicodra-
gers. Daarom zijn mogelijkheden voor 
premieverschuiving - ik kom daarop 
terug - binnen de huidige structuur 
van de Ziektewet beperkt. Voor het 
verschijnsel eigen-risicodrager zou 
men een geheel aparte wetgeving 
moeten ontwerpen, waarbij zeer 
fundamentele vragen aan de orde 
komen, om dat vraagstuk op te 
lossen. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Wordt er 
nog teruggekomen op de premiever-
schuiving? De Kamer heeft diverse 
malen gevraagd op welke wijze zij 
daarbij betrokken zal worden. 

Minister Den Uyl: Daarop wordt nog 
teruggekomen. 

In de memorie van toelichting op 
het wetsontwerp is er geen twijfel 
over gelaten dat de Regering het 
redelijk vindt dat werknemers een 
verlaging van het ziekengeld met 10% 
zouden aanvaarden, zijnde de last die 
voortvloeit uit de premieheffing over 
het ziekengeld. Dit is een zeer omstre-
den zaak geworden; iedereen weet 
dat. Ik heb deze opvatting met 
mevrouw Dales gevormd en heb deze 
ook niet prijsgegeven Ik verdedig ook 
vandaag dat ik het redelijk vind dat 
zieken enige inkomensdaling onder-
gaan. Ik ken de argumenten die 
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hiertegen pleiten ook wel : waarom 
zou iemand die ziek wordt minder 
inkomen moeten kri jgen; dat is 
immers toch buiten zijn schuld? Men 
kent echter ook de tegenargumentatie. 
Men kent ook de mijns inziens terecht 
gemaakte vergelijking met de inko-
mensachteruitgang van 15% die een 
WW-er of een WAO-er ervaart. 

Zoals ik reeds heb gezegd, hebben 
wi j in navolging van het advies van de 
kroonleden van de SER, de vri jwi l l ig-
heid in de aanvaarding van dat toch 
bescheiden inkomensoffer voorop 
gesteld. Wij realiseren ons heel goed 
dat, met de weg die wi j hierbij zijn 
ingeslagen, werknemers op grond 
van bestaande of van nieuwe c.a.o.-af-
spraken 100%-loondoorbetaling bij 
ziekte vragen. Vele sprekers hebben 
hierop gewezen. 

Indien 100%-loondoorbetaling 
plaatsvindt en indien werknemers zelf 
de last van deze 100%-doorbetaling 
niet dragen, ontstaat er een lastenver-
zwaring voor werkgevers. Het moet in 
alle duidelijkheid worden uitgesproken 
dat dit inderdaad het geval is. Het 
spijt mij dan ook dat ik op grond van 
de nu bekend zijnde uitkomsten van 
de ca.o."Onderhandelingen moet 
zeggen dat bepaald niet in alle 
gevallen voldoende structurele 
compensatie wordt geboden voor 
100%-netto-loondoorbetaling bij 
ziekte. De veronderstelling echter dat 
in het geheel geen compensatie zou 
worden geboden - er is bij voorbeeld 
gesproken van een miljard lastenver-
zwaring voor de werkgevers - bestrijd 
ik evenzeer. 

Genoemd zijn twee voorbeelden 
van voorlopige afspraken, namelijk bij 
de grafische industrie en de metaalin-
dustrie. Het antwoord daarop moet 
als volgt luiden. Wat de gevolgen 
betreft wordt in 1982 goeddeels een 
beroep gedaan op de bestaande 
reserves in ziekenkassen. Wat de 
doorloop naar later jaren betreft, mag 
zeker worden geconstateerd dat het 
grootste deel van de te verwachten 
lasten daarbij door de werknemers 
wordt gedragen. 

Uit dien hoofde blijft er dus altijd 
nog een stukje lastenverzwaring voor 
werkgevers over. Dat is juist. Het is 
echter bepaald veel te vroeg te 
concluderen dat er een algemene 
afwenteling plaatsvindt of heeft 
plaatsgevonden; de ca.o. 's zijn nog 
niet tot stand gekomen. 

Er zijn bij voorbeeld in de grafische 
industrie nadrukkelijk ook afspraken 
gemaakt omtrent de bestrijding van 
het ziekteverzuim, wat ik ook een 

wenselijk gevolg acht van het tot 
stand komen van het wetsontwerp. 
Werknemers en werkgevers gaan 
verbintenissen aan om gemeenschap-
pelijk regelingen te treffen ten einde 
het ziekteverzuim terug te brengen. 
Daaruit blijkt hoezeer ook bij gedeelte-
lijke betaling van de premielast door 
werknemers de prikkel gaat werken 
om het ziekteverzuim terug te 
brengen. 

Ik vind dus ook - ik zei het nu maar 
in het voorbijgaan - de hele redenering 
als zou het volume-effect vergeten 
kunnen worden, ongefundeerd en ten 
onrechte. Met name verwijs ik naar de 
afspraak - maar ook in de metaal kan 
men het aantreffen - , ook schriftelijk 
vastgelegd, in de grafische industrie 
om nu juist in het zicht van de eigen 
last die daar voor werknemers gaat 
ontstaan te komen tot een gemeen-
schappelijk beleid. 

De heer De Korte (VVD): Maar het 
blijft toch zo dat werkgevers erop 
achteruit gaan? In de eerste plaats via 
de overreserves en in de tweede 
plaats zelfs zonder die overreserves. 

Minister Den Uyl: Ik maak eerst een 
kanttekening bij het gebruik van 
overreserves, waarover de heer 
Hermsen heeft gesproken. Hij zei: dat 
is toch eigenlijk eigendom van de 
werkgevers. 

De heer De Korte (VVD): Dat hebt u 
zelf gezegd in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag! 

Minister Den Uyl: Neen, dat staat er 
gekwalificeerd. Men moet er rekening 
mee houden dat dit verschilt van 
bedrijfstak tot bedrijfstak, afhankelijk 
van de premiebijdrage van de werkne-
mers. Waar, zoals in de metaal, de 
premiebijdrage 3 of 3,5% bedraagt, 
zijn uiteraard de reserves die daaruit 
worden gevormd ook weer in grotere 
mate gemeenschappelijk eigendom 
van werknemers en werkgevers. Men 
kan ze niet alleen maar beschouwen 
als eigendom van werkgevers. 

De heer De Korte (VVD): De Minister 
zegt zelf in de memorie van antwoord: 
'Zou de ziektewetpremie in de 
afgelopen jaren zijn vastgesteld 
zodanig dat er geen overreserves 
zouden zijn ontstaan dan zouden met 
name de werkgeverspremies lager 
hebben kunnen zijn.' 

Minister Den Uyl: Dat is iets heel 
anders. Het een spreekt het ander 
helemaal niet tegen. Als bij voorbeeld 
de premie 1 % voor de werknemers en 
7 of 8% voor de werkgevers bedraagt 
- in sommige bedrijfskassen komen 
nog wel grotere verschillen voor - , is 

het duidelijk dat het overgrote deel 
van de reserves mag worden toegere-
kend aan de opbrengst van werkgevers-
premies. Maar ik wijs erop dat dit 
niet vlakweg zo is en dat men dus met 
het oog op de uiteenlopende situatie 
van premieregelingen in de verschil-
lende ziekenkassen dat ook moet 
differentiëren. 

De heer Hermsen (CDA): Mag ik uit 
deze woorden van de Minister 
opmaken dat in ieder geval een niet 
onbelangrijk gedeelte van de overre-
serves eigendom is van de werkge-
vers? 

Minister Den Uyl: Gevormd is uit 
premiebedragen van de werkgevers. 

De heer De Korte (VVD): Grotendeels. 

Minister Den Uyl: Ik denk wel dat je 
hier de term 'grotendeels' mag 
gebruiken, maar het verschilt al naar 
de premieregelingen in de verschillen-
de bedrijfsgroepen en bedrijfstakken. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik kom 
nog even terug op wat de Minister 
zojuist zei. Hij erkent eigenlijk toch dat 
er afgewenteld wordt, al hoopt hij dat 
niet. Waarom worden dan in de 
Voorjaarsnota maatregelen genomen 
om juist die lastenverzwaring te 
voorkomen? 

Minister Den Uyl: Over het verband 
tussen Ziektewet en Voorjaarsnota 
kom ik nog te spreken. Mevrouw 
Groenman verwijst daar terecht naar. 

Ik heb in verband met de premiehef-
fing nog wel op te merken dat, naast 
de heffing van de werknemersaande-
len van de werknemersverzekering 
over het ziektegeld, ook de werkgevers-
aandelen worden geheven. Om 
misverstand te voorkomen voeg ik 
daaraan toe: de totale door werkgevers 
te betalen premiesom stijgt hierdoor 
niet. Er vindt alleen een andere 
verdeling plaats tussen bedrijven. 
Bedrijven met een relatief hoog 
ziekteverzuim betalen meer premies 
ten gunste van bedrijven met een 
relatief laag ziekteverzuim. 

De heer De Korte vindt niet dat er 
sprake is van een lastenvermindering, 
maar van een lastenverschuiving. De 
vraag in hoeverre lastenverlichting 
voor werkgevers optreedt is afhankelijk 
van de mate waarin 100%-doorbeta-
ling wordt overeengekomen. De 
indruk is dat dat in het overgrote deel 
van de gevallen gebeurt. Een definitief 
beeld is daarvan niet aanwezig, 
omdat nog slechts enkele kleinere 
ca.o. 's tot stand zijn gekomen. Met die 
ontwikkeling moeten wij echter wel 
rekening houden. 
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Voor de volledigheid voeg ik er wel 
aan toe dat ook nu niet in het gehele 
bedrijfsleven 100%-doorbetaling 
bestaat. Op grond van gegevens van 
de Loontechnische Dienst - de heer 
De Korte heeft eraan herinnerd - blijkt 
dat er bedrijven zijn waar een of twee 
wachtdagen voor rekening van de 
werknemer komen. Er zijn op dat punt 
talloze gevarieerde regelingen. Het 
zou veel te ver voeren daarvan een 
beeld te geven; ik zie de heer Weijers 
instemmend knikken. 

Wij moeten echter met algemeenhe-
den werken, anders komen wi j er niet 
uit. Daarom zeg ik dat, naar vermoe-
den, in het overgrote deel een 
doorbetaling van 100% netto zal 
worden overeengekomen. In feite 
bestaat allerminst overal 100%-netto-
doorbetaling, terwijl het ook niet 
overal zal worden overeengekomen. 
Ik ga er echter maar even van uit om 
de kernvraag van de discussie te 
beantwoorden, in welke mate lasten-
verzwaring en lastenverlichting 
plaatsvindt. 

Dit valt dus nog niet definitief te 
beoordelen, omdat wij nog niet weten 
in welke mate 100%-doorbetaling 
wordt overeengekomen. Bovendien is 
dit afhankelijk van de vraag in hoeverre 
door werknemers structureel compen-
satie wordt geboden, anders gezegd, 
het is afhankelijk van de mate waarin 
werknemers zelf de kosten gaan 
dragen van die 100%-netto-doorbeta-
ling. Ook daarvan moet, op grond van 
de beschikbare gegevens en de 
gemaakte afspraken in enkele c.a.o.-on-
derhandelingen, verwacht worden dat 
van een structureel geheel dragen van 
deze last door de werknemers niet 
gesproken kan worden. 

Ik bestrijd echter ook met nadruk de 
indruk die wordt gewekt dat er een 
totale afwentelijk zou plaatsvinden. 
Dat blijkt niet uit de voorliggende 
voorbeelden van de metaal en de 
grafische industrie. Die indruk is ook 
niet gemotiveerd op grond van 
hetgeen daarover in verschillende 
bedrijfstakken nog wordt besproken. 

Die vraag is in de derde plaats 
afhankelijk van de mate waarin alsnog 
volume-effecten optreden. Nu kan 
iedereen zeggen dat je de mate 
waarin dat het geval is niet hard kunt 
maken. Dat is juist. Dat gold voor het 
opvoeren van de volume-effecten door 
de commissie-Heroverwegingen, dat 
gold voor het inboeken van 500 
miljoen volume-effect door het vorige 
kabinet in de Miljoenennota voor 
1982, dat geldt voor het vasthouden 
aan een volume-effect door ons. Ik heb 

echter het voorbeeld van de grafische 
industrie, met afspraken om maatrege-
len te nemen tot vermindering van 
het ziekteverzuim, niet toevallig 
genoemd, omdat het voor de hand 
ligt dat ook bij het ontbreken van de 
individuele prikkel, bij 100%-doorbe-
taling, niettemin bij het meebetalen 
via de collectieve arbeidsovereen-
komst van de 100%-doorbetaling wel 
degelijk een collectieve aansprakelijk-
heid aanstaat. Men moet verwachten 
dat dit ook telkenmale bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst opnieuw aan de 
orde komt. Men mag zeker niet 
zeggen dat men elke volumeprikkel 
wel kan vergeten. 

Dat geloof ik helemaal niet en dat 
zou ik wi l len bestrijden. Het probleem 
is - het staat ook met zoveel woorden 
aangeduid in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag - dat geen 
eindoordeel te geven is over de mate 
van lastenverlichting respectievelijk 
lastenverzwaring, die uit het wets-
ontwerp zou kunnen voortvloeien, 
zolang geen beeld te leveren valt van 
de uitkomsten van de overeenkomsten 
inzake 100%-netto-doorbetaling en de 
verdeling van de lasten daarvan in de 
ca.o.'s. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou de Minister wil len 
vragen, of hij reeds over voorbeelden 
beschikt dat niet tot 100%-netto-
loondoorbetaling is besloten. 

Minister Den Uyl: Neen. Ik moet er 
ook op wijzen dat heel veel c.a.o.-be-
sprekingen zijn opgehouden door 
onzekerheid over de al of niet totstand-
koming van het wetsontwerp. Wat dat 
betreft zitten we in een wat vicieuze 
cirkel. Het bedrijfsleven wacht af, hoe 
het wetsontwerp eruit gaat zien, 
voordat men bereid is tot zaken te 
komen. 

De heer Hermsen (CDA): Daarmee is 
in elk geval duidelijk dat er tot nu toe 
in ieder geval geen voorbeelden 
bestaan van niet 100%-netto-doorbe-
taling. 

Minister Den Uyl: Het zou niet zoveel 
zeggen, maar ik heb ze niet. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou de Minister 
wil len vragen, hoe groot de financiële 
ruimte nog is in die bedrijfstakken, 
waar wel 100 % doorbetaling wordt 
overeengekomen, om daarnaast iets 
te doen aan een effectief verzuimbe-
strijdingsbeleid. Is daarvoor nog 
financiële ruimte? U hoopt daar ook 
op; het is uw derde component. 

Minister Den Uyl: Een effectief 
verzuimbestrijdinqsbeleid is niet 

alleen een financiële kwestie. Veel is 
afhankelijk van de mate waarin men 
op tal van punten bereid is de handen 
ineen te slaan. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister van Sociale 
Zaken heeft altijd een beetje de vinger 
aan de pols als het gaat om contract-
onderhandelingen en dergelijke. Hij 
zegt nu, dat het hem niet duidelijk is. 
Kan hij wel de conclusie trekken dat 
de bedoeling van het wetsvoorstel, 
met name premiebetaling en niet 
afwenteling, voor 1982 in feite al een 
verloren zaak is? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op die vraag 
moet luiden dat ik voor 1982 
onwaarschijnlijk acht, dat de lasten 
voortvloeiende uit de premieheffing 
en de netto-doorbetaling van 100%, 
zoals door de Regering gesteld, 
geheel door de werknemers zullen 
worden gedragen. Vandaar de 
verbinding met de Voorjaarsnota die 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is gelegd. 

De heer De Vries (CDA): Als dit 
wetsvoorstel niet was ingediend, zou 
per 1 januari j l . een aantal premies 
verhoogd zijn. Die hogere premies 
zouden in een bepaalde verhouding 
zijn gedragen door werkgevers en 
werknemers. Wanneer wij nu dus de 
vraag stellen, of er per saldo sprake is 
van een lastenverzwaring, dan 
moeten wij ons ook de vraag stellen, 
of de lastenverdeling die voortvloeit 
uit dit wetsontwerp ertoe leidt dat een 
hoger of een lager deel ten laste van 
de werkgevers wordt gebracht dan 
wanneer op I januari die premies 
waren verhoogd. Dat element mis ik , 
tot dusverre in de discussie. 

Minister Den Uyl: ik geloof niet dat 
dat een nieuwe element is. Het gaat 
namelijk om dezelfde premieop-
brengst. De vraag die de heer De 
Vries stelt zou zeker opkomen als het 
wetsontwerp onverhoopt niet wordt 
aangenomen. Dan ontstaat er een 
probleem, maar dat zal ik nog apart 
bespreken. 

De heer De Vries (CDA): Leidt dit 
voorstel ertoe dat een hoger deel van 
de premies wordt afgewenteld op de 
werkgevers dan wanneer gewoon op 
1 januari de premies waren verhoogd 
die noodzakelijk zouden zijn geweest... 

Minister Den Uyl: Die vraag heb ik 
reeds beantwoord. Dat is geheel 
afhankelijk van de drie factoren die ik 
noemde, namelijk de algehele 
totstandkoming van 100% netto 
doorbetaling, de al of niet geheel of 
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gedeeltelijke afwenteling van de 
lasten daarvan op werkgevers en het 
al of niet verloren gaan van het 
beoogde volume-effect. Ik voeg er in 
dit verband nog de verschuiving in de 
premie van 0,2% van werkgevers naar 
werknemers, waarin het wetsontwerp 
evenzeer voorziet, aan toe. Welnu, het 
antwoord op die vraag is niet te 
geven buiten de uitkomsten van de 
factoren die ik zoeven noemde. 

De heer De Vries (CDA): Het is voor 
mij toch niet helemaal duidelijk, 
omdat ik meende op te moeten 
maken uit de woorden van de Minister, 
dat, als nog een klein deel van de 
lasten door de werknemers wordt 
gedragen, er per saldo een lastenver-
zwaring voor de werkgevers optreedt. 
Anders zou ook circa de helft van de 
lasten door de werknemers gedragen 
zijn. 

Minister Den Uyl: Ik zal mijn antwoord 
hierop zo exact mogelijk geven. Er 
treedt lastenverzwaring voor werkge-
vers op, als dat deel van de lasten van 
de netto doorbetaling van 100%, 
tegen de bedoeling van de wet in, dat 
voor rekening van de werkgevers 
komt, groter is dan het voordeel van 
de 2% premieverschuiving plus de 
volume-effecten. Dat is de rekensom. 
Ik dacht dat daarover wel overeenstenv 
ming bestaat. Daar gaat het om. Wij 
zijn het over de afweging wel eens, 
maar wi j verschillen alleen van 
mening op het punt dat in toenemende 
mate is gewerkt met de gedachte van 
een soort vastliggende uitkomst dat 
het allemaal wordt afgewenteld, dat 
het overal 100% is, dat je volume-ef-
fecten kunt vergeten, dat de 0,2% 
premieverschuiving in de vergeethoek 
is geraakt en dat er alleen maar 
sprake is van lastenverzwaring. 
Welnu, daartegen probeer ik zo sec 
mogelijk te zeggen wat exact de 
afweging is. Daarbij ontken ik niet dat 
met name voor dit jaar een lastenver-
zwaring dreigt. Daarin is ook de 
koppeling gelegd met de Voorjaarsno-
ta. Ik hebdat in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag ook uitvoerig 
toegelicht. 

De heer De Korte (VVD): Wil de 
Minister op een later moment in het 
debat nog aangeven hoe groot die 
lastenverzwaring is, die hij nu incalcu-
leert en verwacht? 

Minister Den Uyl: Akkoord. Het 
antwoord kan de heer De Korte echter 
ook zelf uitrekenen op grond van de 
gegevens. 

Ik wi l nog enkele opmerkingen 
maken over de premieheffing. De 
heer Willems heeft gesteld dat door 
de werking van de premiegrenzen de 
hoogste inkomens door de ziektewet-
maatregelen relatief het minst worden 
getroffen. Ik geloof dat hierin ook een 
misverstand schuilt. De opbrengst 
van de premieheffing over het 
ziektegeld wordt volledig aangewend 
voor premieverlaging, zoals dat per 1 
januari al is gebeurd. De premiegren-
zen bewerkstelligen de premieheffing 
die voor zeer hoge inkomens een 
maximum kent, en tegelijkertijd het 
voordeel dat de lagere premiestelling 
beperkt is. Het bestaan van de 
premiegrenzen heeft op zich zelf geen 
invloed op de inkomenseffecten van 
de maatregel. 

De heer Hermsen heeft gevraagd 
naar de premieheffing op aanvullingen 
op de WAO-uitkeringen en of ik bereid 
ben in te gaan op het verzoek van de 
Sociale Verzekeringsraad inzake de 
premieheffing over die aanvullingen. 
Het lijdt geen twijfel dat die aanvullin-
gen tot op heden buiten die premie-
heffing zijn gevallen, omdat over het 
ziekengeld geen premie verschuldigd 
was. Ik meen ook dat voor premiehef-
fing op ziekengeld die grond is 
ontvallen. Daarbij kan geen onder-
scheid worden gemaakt tussen 
aanvullingen die gedurende de 
ziektewetperiode en aanvullingen die 
daarna op de WAO-uitkering worden 
verleend. 

De consequentie van het onderhavi-
ge wetsontwerp lijkt mij dat die 
uitkeringen ook terdege met een 
premieheffing moeten worden belast. 
Er zijn allerlei problemen van uitvoe-
ringstechnische aard. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Sociale Verzekerings-
raad heeft er in zijn laatste advies aan 
de Minister duidelijk op gewezen, dat 
een groot aantal technische problemen 
moeten worden opgelost. De raad 
heeft de Minister verzocht, althans 
voorlopig gebruikte maken van de 
hem gegeven bevoegdheid, ontheffing 
te verlenen, zodat men de technische 
oplossingen rustig kan voorbereiden. 
Ik vind dat er begrip voor moet zijn 
dat de Sociale Verzekeringsraad, die 
in dit soort zaken toch bepaald wel wil 
meewerken, het voor de bedrijfsvere-
nigingen opneemt. 

Minister Den Uyl: Dat ben ik volkomen 
met de heer Hermsen eens. Dat is 
nodig, want er zijn zeker uitvoering-
stechnische problenen. 

De heer De Korte (VVD): Het behoeft 
dan niet alleen op afstel aan te 

komen. Het kan ook een verevenings-
heffing worden. 

Minister Den Uyl: Ik houd mij nu even 
buiten de technische problematiek. 

Ik heb al met de heer De Korte van 
gedachten gewisseld over de positie 
van de eigen risico-dragers, die in 
toenemende mate onaantrekkelijk 
dreigt te worden. Ik onderschrijf dat. 
In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt gesteld, dat er om 
de druk op de eigen risico-dragers 
niet al te zeer te laten oplopen alle 
aanleiding is, een verdere lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven niet de 
vorm te geven van een verschuiving 
van de ziektewetpremie. Ik heb daar al 
aangegeven dat voor zover lastenver-
lichtingen voor de werkgevers in de 
sociale verzekering aan de orde zijn 
die moeten worden gezocht buiten de 
sfeer van de Ziektewet, met uitzonde-
ring van de premieverschuiving van 
0,2% die in het wetsontwerp is 
opgenomen. Het is voor iedereen 
duidelijk dat er met verdere premiever-
schuivingen grote problemen voor de 
eigen risico-dragers gaan ontstaan. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp het almaar 
niet. Bij de voorjaarsnota zou het 
gaan om een verlichting. Gaat het nu 
om het voorkomen van een verzwaring 
of om een verlichting? 

Minister Den Uyl: Ik kom zo toe aan 
het verband tussen lastenverlichtingen 
in 1982 en de voorjaarsnota. Ik vraag 
nog even geduld. Het is een belangrijk, 
maar niet het enige onderwerp bij de 
behandeling van de Ziektewet. 

Er is ook een relatie tussen het 
wetsontwerp en de loonsomontwikke-
ling. Het kabinet hanteert een macro-
loonsommutat ienorm, die betrekking 
heeft op zowel omslagleden als eigen 
risico-dragers. Ook de trendvolgers 
vallen daaronder. Wij hebben de 
cijfers gegeven. Dat zijn cijfers voor 
het geval de werknemers bij ziekte 
een uitkering van 90% van het netto 
loon aanvaarden en cijfers die 
voortvloeien uit de netto loon-doorbe-
taling bij ziekte. Tegen die achtergrond 
is in de memorie van toelichting de 
norm voor de toelaatbare loonsomstij-
ging in 1982 geformuleerd. De vraag 
doet zich voor hoe de Regering die 
norm wenst te hanteren. 

De heer De Korte (VVD): Zegt u 
hiermee impliciet dat het loonsom-
plaatje, zoals aangegeven in de 
memorie van antwoord en de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
voor omslagleden hetzelfde is als 
voor eigen-risicodragers? 
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Den Uyl 

Minister Den Uyl: Inderdaad, de 
gehanteerde berekening voor de 
loonsommutatie is een gemiddelde 
voor zowel omslagleden als eigen-ri-
sicodragers. Op dat gemiddelde 
wordt een wegingsfactor toegepast 
voorde eigen-risicodragers. Dan komt 
deze groep op een loonsommutatie 
van ongeveer 7%. Dat staat echter 
niet haaks op de gehanteerde bereke-
ning. Het is erin begrepen. Voor eigen 
risicodragers is het dus hoger, maar 
dat zit vervat in de gemiddelde 
uitkomsten voor het geheel. 

De heer De Korte (VVD): Aangezien 
het gemiddelde 6,2% is, mag ik dus 
concluderen dat de omslagleden op 
6% staan en dat de eigen-risicodragers 
op 7% staan. 

Minister Den Uyl: Voor zover ik mij 
kan herinneren, zit u ongeveer goed, 
ja. 

De heer De Korte (VVD): Dan mag ik 
dus ook concluderen dat volgens uw 
berekeningen ongeveer 1/5 van de 
werknemers in het particuliere 
bedrijfsleven de toegestane loonruim-
te met 0,8% overschrijdt. 

Minister Den Uyl: Die conclusie is niet 
juist. Eigen-risicodragers en omslagle-
den nemen een verschillende plaats 
in. Wij hebben daarom gewerkt met 
een gemiddelde. Daarom is uw 
conclusie, dat 1/5 van de werknemers 
de norm overschrijdt, niet juist. Wij 
hebben namelijk een macronorm 
gesteld en niet een aparte norm voor 
omslagleden en eigen-risicodragers. 

De heer De Korte (VVD): Als dus een 
ca.o. voor zo'n 100.000 werknemers 
de norm overschrijdt, is deze wel in 
strijd met de norm, terwijl dit niet 
geldt als dit gebeurt door 1/5 van de 
werknemers in het particuliere 
bedrijfsleven. Is dat nu consequent? 

Minister Den Uyl: Dat is consequent, 
omdat het gaat om de realisatie van 
de macro-norm, waarin de bijzondere 
positie van de eigen-risicodragers is 
vervat. Ik moet er daarom rekening 
mee houden dat bij de eigen-risicodra-
gers een hogere loonsomstijging 
optreedt. Ik kan niet anders dan die 
macro-norm hanteren. Het bestaan 
van zovele uiteenlopende regelingen 
- er zijn 100 verschillende premiestel-
lingen - en het verschil tussen van 
omslagleden en eigen-risicodragers is 
voor ons een voortdurende bron van 
zorg. Men mag mij daar best moeilijke 
vragen over stellen, maar - en dit is 
niet hatelijk bedoeld, maar geeft wel 
uitdrukking aan mijn wat bittere 

gevoelens op dit punt - ik vraag mij 
dan wel eens af of dit in een eerdere 
periode, toen die zaken werden 
overwogen, ook even scherp is 
onderkend. Ik ontken geen moment 
dat ik mij in mijn wetgeving op 
moeilijk terrein begeef als het de 
eigen-risicodragers betreft, maar ik 
heb nog niet concreet gehoord hoe 
hieraan zou zijn te ontkomen. 

De heer De Korte (VVD): Bij voorbeeld 
door dit wetsontwerp niet verder te 
behandelen. 

Minister Den Uyl: Het kabinet blijft bij 
wat het duidelijk heeft uigesproken in 
de memorie van toelichting ten 
aanzien van de in 1982 toelaatbare 
loonsomsti jging. Dit betekent volgens 
mij niet, dat er dus geen enkele 
speelruimte zal zijn voor onderhande-
lingen. 

In het werkgelegenheidsplan zijn de 
randvoorwaarden aangegeven, in 
acht te nemen bij besprekingen over 
arbeidstijdverkorting. Er is ook 
aangegeven dat dit punt bij voorkeur 
in meerjarenovereenkomsten moet 
worden gevat. Ik constateer dat dit in 
de bedrijfstakken eigenlijk volop bezig 
is. Ik kom niet meer terug op de 
interpretatie van artikel 10 van de Wet 
op de Loonvorming. Ik heb daarover 
al eerder mijn opvatting gegeven. Ik 
heb niet de neiging daarop terug te 
komen. Dat geldt trouwens in het 
algemeen! 

Mevrouw Groenman vroeg mij naar 
mijn oordeel over de berekening van 
de FME. Ook de heer Hermsen heeft 
daar vragen over gesteld. Wij hebben 
in een zeer intensief contact met de 
werknemers en werkgever in de 
grafische industrie en de metaal 
allerlei berekeningen gevolgd. De 
berekeningen van de FME die hier 
naar voren werden gebracht, waren 
echter op het departement niet 
bekend. Het zijn kennelijk verse 
berekeningen. Ik kan daar helaas geen 
reactie op geven. 

In samenhang met de loonsommu-
tatie heb ik al aangegeven dat ik erken 
dat de discussie over 100% ziekengeld 
tot dusverre een grote rol heeft 
gespeeld bij de onderhandelingen. 

Ik ben niet van mening dat daardoor 
andere belangrijke zaken zijn onderge-
sneeuwd. Er is in de bedrijfstakken 
terdege gesproken over vrije dagen, 
vakantiedagen, verlaging VUT-leeftijd, 
ploegendiensten en arbeidstijdverkor-
t ing. Dat zal stellig meer gebeuren, 
zodra vastigheid bestaat over deze 
wet. 

Mevrouw Beckers zei dat niemand 
kan garanderen dat wi j bij het aanne-
men van dit wetsontwerp nog wel de 

gelegenheid hebben, over de eventu-
aliteit van een loonmaatregel van 
gedachten te wisselen. Aanvaarding 
van dit wetsontwerp brengt een 
loonmaatregel zeker niet dichterbij. 
Het gaat erom wat het resultaat van 
de CAO-onderhandelingen is ten 
aanzien van de voor het geheel 
geldende loonsommutatie. Daaronv 
trent heeft het kabinet duidelijke 
uitspraken gedaan. Het kabinet blijft 
bij die uitspraken. 

Naar aanleiding van hetgeen de 
heer Schutte, mevrouw Groenman en 
de heer Hermsen hebben opgemerkt 
over de overheidssector moet ik 
stellen dat de overheid een beleid 
voert van gelijke behandeling van 
overheidspersoneel en van werkne-
mers in de particuliere sector, als het 
gaat om de doorwerking naar de 
overheidssector. 

In het trendvolgend beleid wordt de 
inzet bepaald door de inhoud van het 
onderhavige wetsontwerp. Anderzijds 
is er de daarmee samenhangende 
ontwikkeling in het particuliere 
bedrijfsleven. Voor zover en in die 
mate in het particuliere bedrijfsleven 
niet 100, maar 90% netto-doorbetaling 
wordt gerealiseerd, zal dit ook gelden 
voor het overheidspersoneel. De in de 
memorie van toelichting aangekondig-
de verhoging van de werknemerspre-
mie ziektewet met 0,2% zal via de 
Inhoudingswet overheidspersoneel 
ook doorwerken naar het overheids-
personeel. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom nog even terug op 
de opmerking van de Minister over 
het al of niet kunnen treffen van een 
loonmaatregel door het wel of niet 
aanvaarden van dit wetsontwerp. 
Gezien de afwenteling is de stelling te 
verdedigen dat de aanvaarding van 
dit wetsontwerp de kans op een 
loonmaatregel vergroot. De Minister 
zegt dat dit niet het geval is. Ik wi l 
hem echter prikkelen, te argumenteren 
waarom het niet het geval is. Ik wi l in 
ieder geval graag de gelegenheid te 
baat nemen om te vertellen waarom 
het wèl het geval is. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wilde de 
vraag wat uitbreiden. Om die reden 
wachtte ik even met het stellen van de 
vraag tot er eventueel een nadere 
voorwaarde of een alternatief voor 
het niet aanvaarden van het wets-
ontwerp op tafel zou liggen. Mijn 
vraag is, wanneer de kans op een 
loonmaatregel het grootst is. Is dat bij 
het niet aanvaarden van het wets-
ontwerp, met enige zaken die de 
Minister daaraan verbindt, of is dat bij 
het wèl aanvaarden? 
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De Voorzitter: Zullen we het bij twee 
interrupties tegelijk laten? 

Minister Den Uyl: Ik kan die vraag niet 
beantwoorden en als ik het al zou 
kunnen, zou ik het niet doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Beckers vraagt, wanneer de kans op 
een loonmaatregel nu het grootst is. 
Natuurlijk is het in stand houden van 
contractsvrijheid binnen die beperkte 
grenzen - de partiële loonmaatregel 
van december - een groot goed. Maar 
ik vind het volstrekt onjuist en zou 
daar ook bezwaar tegen maken, als de 
Kamer de totstandkoming van de 
Ziektewet zou afwegen, zeggende in 
het ene geval is de kans op een 
loonmaatregel zus en in het andere 
geval is die kans zo. 

De heer Weijers (CDA): U zei, mijnheer 
de Minister, dat u dit neutraal beoor-
deelde! Ik vraag mij dan af, op welke 
gronden u dit antwoord baseert: 
cijfermatig kunt u dit niet zo berede-
neren. 

Minister Den Uyl: Dat ik het neutraal 
beoordeelde? 

De heer Weijers (CDA): Dat dacht ik. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! We moeten de zaken uit 
elkaar houden. Ik heb gezegd dat ten 
aanzien van de vraag hoe de zaken 
liggen, bij aanvaarding van het 
wetsontwerp (hetgeen ik bepleit), ten 
aanzien van de dan te vrezen of te 
vermoeden loonsommutatie, onver-
minderd geldt hetgeen het kabinet te 
dezen heeft gesteld. Nu ontmoet ik de 
heel praktische vraag van de heer 
Weijers... 

De heer Weijers (CDA): Van mevrouw 
Beckers! 

Minister Den Uyl: Neen, die van de 
heer Weijers was praktisch en die van 
mevrouw Beckers was zo praktisch, 
dat ik hem niet kan beantwoorden! 

De heer Weijers heeft mij gevraagd 
nu eens een idee te geven. Maar 
waarom zou ik dit doen? Ik kijk wel 
uit! Er geldt een regel, die bij partijen 
bekend is. Op het moment dat ik op 
grond van een beperkt aantal contrac-
ten - het tot stand komen van contrac-
ten is verder opgehouden, omdat 
men eerst wilde zien hoe het met de 
Ziektewet 'afloopt' - een oordeel kan 
vormen, kan ik pas iets zeggen. Ik ga 
geen voorspellingen doen over 
kansen op een loonmaatregel. Men 
kent de regels. Ik heb daaraan niets 
toe voegen. Ik ga daaraan ook niets 
toevoegen, want het is öf dreigen met 
een loonmaatregel - daar houd ik niet 

van - öf het is een loonmaatregel 
wegschuiven en iets afdoen aan wat 
het kabinet heeft gesteld. 

Ik heb niets anders te doen dan te 
herhalen wat het kabinet heeft gesteld 
in dezen. Daarbij wi l ik het laten. 

Mevrouw Beckers, die vraagt in 
welke situatie de kans op een loon-
maatregel groter of kleiner is, ant-
woord ik in ernst, dat ik hierin niet 
treed. De Ziektewet behoort op zijn 
eigen waarde te worden gewaardeerd. 
Ik ontken niet, dat het niet een 
zwart-witzaak is. Dat erken ik. Hij dient 
echter op zijn eigen waarde te worden 
beoordeeld. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het uit de mond 
van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op zichzelf genomen 
een wijs standpunt om zich niet in die 
vraag te mengen, maar dan had hij 
zijn antwoord aan mevrouw Beckers 
anders moeten formuleren: neutraler 
dan hij het gezegd heeft. Ik vraag de 
Minister daarom het volgende. Als de 
Minister daarstraks bij interruptie 
aangeeft, dat de premieheffing voor 
een flink deel wordt verhaald door 
werknemers op ondernemingen en 
dus ook via contracten op enigerlei 
wijze tot stand zal moeten komen, 
voor zover dit nog niet noodzakelijk 
zal blijken, en men weegt dit af tegen 
het niet-aanvaarden van dit wets-
ontwerp en een eventuele premiemu-
tatie die dan nog noodzakelijk is, dan 
is toch bij aanvaarding van het 
wetsontwerp de kans cijfermatig 
groter dat men wel de 6,5% ergens 
zal overschrijden dan bij niet-aanvaar-
ding van het wetsontwerp? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Tenzij de Minister bij een eventueel 
alternatief de gedachte heeft inge-
bouwd, dat hij de loonmaatregel echt 
niet wi l . Ik kan mij voorstellen dat 
daarvoor mogelijkheden zijn. 

De heer Weijers (CDA): De mindere 
kans is in mijn ogen een premiezaak. 

De Voorzitter: Laten wi j proberen het 
debat enigszins ordelijk te houden. 
Het valt mij tot dusverre buitengewoon 
mee. Het woord is nu aan de Minister. 

Minister Den Uyl: Ik had mevrouw 
Beckers neutraler moeten beantwoor-
den dan ik gedaan heb. Ik ben mij van 
geen kwaad bewust. Ik moet blijven 
bij het standpunt dat ik over de 
gevolgen voor loonsomontwikkeling 
en de daarbij door het kabinet 
gestelde grens bij inwerkingtreding 
van de Ziektewet niets nieuws te 
melden heb. Op de vraag wat er zou 
gebeuren als onverhoopt de Ziektewet 

niet werd aanvaard en dienengevolge 
niet per 1 juli in werking zou treden 
kan ik geen antwoord geven. Dan 
komen er weer zo veel nieuwe 
aspecten aan de dag dat ik mij ook 
niet zou wil len inlaten op een vergelij-
king van de kansen. Misschien is er 
dan wel weer een heel ander kabinet, 
wie weet! Ik onthoud mij hier van een 
antwoord en ik meen dat de heer 
Weijers dit als niet onwijs zou wil len 
karakteriseren. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wi l de 
vraag toch nog iets anders formuleren. 
Ik heb er alle begrip voor dat de 
Minister nu geen vergaande uitspraken 
wi l doen over een looningreep en 
dergelijke. Toch meen ik, dat hij wel 
kan antwoorden op de vraag of het 
juist is dat indien er meer afgewenteld 
wordt, de kansen op een looningreep 
groter worden. 

Minister Den Uyl: Dat ligt besloten in 
de memorie van toelichting en in de 
memorie van antwoord. Dat is 
bestendig beleid van het kabinet. 
Wanneer de heer Rietkerk er belang in 
ziet om de bestendigheid van het 
kabinetsbeleid nog eens te onderstre-
pen, kan ik hem daar moeilijk van 
weerhouden. Hij zal daartoe, vrees ik, 
nog vaak de gelegenheid krijgen. De 
rechte l i jn, mijnheer de Voorzitter, is 
duidelijk. 

Vervolgens kom ik tot de kwestie 
met betrekking tot de premieverdeling 
waarover een amendement is inge-
diend door de heren Hermsen en 
Weijers. Het betreft de verruiming van 
de bevoegdheid om bij algemene 
maatregel van bestuur de premiever-
deling tussen werknemers en werkge-
vers fifty-fifty te verdelen. Hiermee 
hangen de opmerkingen van mevrouw 
Brouwer en mevrouw Ter Veld over 
een betere parlementaire controle op 
wijzigingen in de premieverdeling in 
de Ziektewet, nauw samen. Over het 
amendement wi l ik zeggen dat in het 
wetsontwerp is voorgesteld dat het 
werknemersaandeel in de ziektewet-
premie de helft van de totale premie 
niet te boven kan gaan. 

De Regering meende dat dit het 
beste aansluit op de uitgangspunten 
van de werknemersverzekeringen die 
in principe uitgaan van de fifty-fifty-
verdeling. Aangezien een verdere 
verschuiving binnen de ziektewetpre-
mie niet in de rede ligt om redenen 
als eigen risicodragers en het karakter 
van de Ziektewet zoals eerder reeds is 
aangegeven, zal ook in de toekomst 
de fifty-fifty-verdeling niet snel 
ongedaan gemaakt worden. Ik heb er 
ook een duidelijke voorkeur voor dat 
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Den Uyl 
dit in de wet vastligt en vast blijft 
liggen. 

Ik ben daarom geen voorstander 
van het voorgestelde amendement. 
Aangezien echter in het amendement 
wordt voorgesteld, de premieverdeling 
te regelen bij algemene maatregel 
van bestuur, hetgeen betekent dat er 
dan ook een zorgvuldige procedure 
komt, kan ik tegen dit amendement 
geen zeer overwegende bezwaren 
aanvoeren. Ik ben er niet voor, maar 
gelet op de procedure die bij algemene 
maatregel van bestuur moet gebeuren, 
kan ik hiertegen niet al te zwaar 
geschut in stelling brengen. 

Zoals reeds gezegd, hebben 
mevrouw Ter Veld en mevrouw 
Brouwer aangedrongen op een betere 
parlementaire controle op de wijziging 
premieverdeling Ziektewet. Er is 
voorgesteld, de premieverdeling te 
bepalen bij algemene maatregel van 
bestuur. Bij nadere overweging is bij 
nota van wijziging voorgesteld om de 
SER te horen omtrent de wijziging 
van die AMBV inzake de premieverde-
ling Ziektewet. De Regering meent dat 
door deze procedure, die overigens 
aansluit bij de WAO en de WW, de 
zaak met voldoende waarborgen is 
omgeven. Ik dacht dat wi j door de 
nota van wijziging de op zichzelf 
terechte opmerkingen hebben 
gehonoreerd. 

Alvorens ik tot een eindafweging 
kom, waarbij ik ook de relatie naar de 
Voorjaarsnota zal bespreken, wi l ik 
nog een opmerking van de heer 
Hermsen niet zonder commentaar 
laten passeren. De heer Hermsen 
heeft gezegd, dat hij zich afvroeg of in 
de huidige sociaal-economische 
situatie nog wel sprake is van gelijk-
waardige krachtsverhoudingen. Hij 
zei in een doorwrocht betoog - doch 
daarom nog niet altijd juist, het een 
vloeit niet logisch voort uit het 
ander - dat hij vond, dat de positie 
van de vakbeweging te sterk was ten 
opzichte van de werkgevers. 

In deze opmerking lag de strekking 
opgesloten, dat wi j maatregelen 
nodig hebben in de sociale verzekerin-
gen, die de werkgevers beschermen 
tegen te vérgaande eisen van de 
werknemers. Ik wi l zeggen, dat als 
men die kant uit zou gaan - ik meen 
niet dat dit gemotiveerd is - men 
inderdaad komt tot een wijziging van 
opzet en karakter van onze sociale 
zekerheidswetgeving, die niet uitslui-
tend maar wel alle sporen draagt van 
een bescherming van werknemers of 
van degenen die uit het produktiepro-
ces zijn uitgesloten. Ik denk ook, dat -

misschien onbedoeld - in het betoog 
van de heer Hermsen te zeer lag 
opgesloten alsof de vakbeweging de 
wet maar te stellen heeft. 

Ik denk, dat dit geen recht doet aan 
de realiteit waarmee wi j op het 
ogenblik in ons land te maken 
hebben. Ik wijs erop, dat hoewel ik het 
oordeel deel dat de uitkomsten tot 
dusver van ca.o."Onderhandelingen 
een risico inhouden van een lastenver-
zwaring - zeker dit jaar - voor werkge-
vers, dat er ook veel uitspraken gedaan 
zijn van vakbondszijde waarin openin-
gen gemaakt en begrip is getoond voor 
de noodzaakt van het financieren 
respectievelijk meefinancieren van de 
100%-netto-doorbetaling. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb kennelijk enig 
misverstand bij de Minister gewekt. 
De Minister gaat er nu vanuit alsof ik 
- zwart/wit getekend - zou hebben 
gevraagd om een beleid, dat in de 
toekomst de werkgevers de nodige 
bescherming zou bieden tegen 
overtrokken eisen van de vakbewe-
ging. Ik heb echter slechts opgemerkt, 
dat in de huidige omstandigheden 
zich kennelijk situaties voordoen, 
waarin de positie van werkgevers en 
werknemers niet meer zo evenwichtig 
is als wi j de laatste jaren wel eens 
hebben verondersteld. Ik heb gevraagd 
om juist in de tripartietecontacten 
- waarin ook de Regering een rol 
speelt - over toekomstig beleid daar 
eens naar om te zien en daarover met 
alle betrokken nog eens na te denken. 
In een bepaalde situatie - en zo'n 
economische situatie hebben wi j op 
het ogenblik - kan het nog wel een 
zijn, dat die evenwichtspositie 
duidelijk naar én kant gaat doorslaan. 
Er moet wel een evenwichtspositie 
blijven. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil een betoog zoals de 
heer Hermsen houdt ten gunste van 
een evenwichtspositie niet bestrijden. 
Naar mi jn mening houdt een passage 
van zijn betoog in eerste termijn wel 
in, dat de positie van de vakbeweging 
van werknemers zodanig zou zijn dat 
er nu in de wetgeving eerder aanlei-
ding is tot het beperken van de positie 
van de vakbeweging. De uiteenzetting 
die de heer Hermsen echter daarna 
heeft gehouden, verkleint op zijn 
minst wat een verschil leek te zijn. 

Verschillende leden hebben ge-
vraagd wat de gevolgen zijn voor de 
premiestelling van de sociale fondsen 
als de ziektewetmaatregelen niet 
zouden doorgaan. Die gevolgen zijn 
ernstig, omdat op 1 januari j l . de 
premiestelling heeft plaatsgevonden. 

Hierbij ging men ervan uit, dat de 
Ziektewet per 1 april j l . in werking zou 
treden. De heer De Korte heeft 
opgemerkt dat dit onjuist zou zijn 
geweest. Ik wijs erop dat het reeds 
vele jaren, onder kabinetten van zeer 
uiteenlopende kleuren, gebruikelijk is 
om de aangekondigde beleidsombui-
gingen, vooruit lopend op de aanvaar-
ding van de desbetreffende wetsont-
werpen, te vertalen in de premiestel-
ling en in de berekeningen ten 
aanzien van het financieringstekort. 
Dit houdt wel in dat de premies van 
de werknemersverzekeringen op 1 
januari j l . zijn ingezet, als golden zij 
voor een premiedraagvlak, dat tevens 
de ziekengelduitkeringen bevat die een 
bedrag van 7 mld. vormen. 

Als per 1 juli a.s. de ziektewetmaat-
regelen geen doorgang zouden 
vinden, ontstaat er uit dien hoofde 
een tekort bij de desbetreffende 
fondsen van 1,3 mld. De groei van 
een dergelijk tekort zou niet verant-
woord zijn uit het oogpunt van de 
financiering van de sociale zekerheid. 
Door de collectieve sector wordt een 
steeds groter beroep gedaan op de 
kapitaalmarkt, met alle gevolgen van 
de ontwikkelingen van de rente 
ecetera van dien. Het is dus noodzake-
lijk om, als de ziektewetmaatregelen 
niet doorgaan, per 1 juli a.s. de 
premiepercentages van de WW, de 
WAO en de Ziekenfondswet te 
verhogen. Om dit tekort in de tweede 
helft van dit jaar goed te maken, zou 
dit een verhoging inhouden van 1,9%, 
0,95% voor de werkgevers en 0,95% 
voor werknemers. 

Voorzitter: Dolman 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Men kan overwegen, een 
dergelijk gat iets geleidelijker te vullen. 
Het staat echter vast, dat dan een 
omvangrijke premieverhoging 
noodzakelijk is bij het niet tot stand 
komen van deze wet. Dit brengt geen 
wijziging in de premiedruk, in percen-
tages van het nationaal inkomen De 
premiepercentages wijzigen 
weliswaar, doch deze worden bere-
kend over verschillende sommen, 
verschillende totaal-inkomens. De 
premiedruk zelve wijzigt hierdoor 
echterniet. Ik wijs erop dat verdergaan-
de premieverhoging nadelige effecten 
zal hebben op de koopkracht van de 
sociale minima. Bij het niet doorgaan 
van de voorziene ziektewetmaatrege-
len zal deze groep, in tegenstell ing tot 
de modale werknemer, geen voordeel 
hebben dat is ingeschat van een 
doorbetaling van 90% netto, dus geen 
100%. 
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Een omvangrijke, moeilijke operatie 
is dus onvermijdeli jk bij het niet 
doorgaan van de ziektewetmaatrege-
len. Hierbij wi l ik er ook op wijzen, dat 
dit ongetwijfeld gevolgen zal hebben 
voor de Voorjaarsnota. Het tussentijds 
rapport over de Voorjaarsnota gaat uit 
van aanvaarding van de Ziektewet. 

Zou de Ziektewet niet worden 
aanvaard, dan heeft dat uiteraard 
daarvoor gevolgen. Ik kan alleen maar 
onderschrijven en herhalen wat de 
heer Hermsen daarover gisteravond 
heeft gezegd: het spreekt vanzelf dat 
bij eventuele verwerping of voorlopige 
terzijdestelling van dit wetsontwerp 
ook de in de Voorjaarsnota opgeno-
men en in de brief van de Minister-Pre-
sident reeds aangekondigde premie-
verschuiving van werkgevers naar 
werknemers van 1 %, opnieuw in 
beschouwing moet worden genomen. 
Het kan naar beide kanten niet dubbel 
op. Wij zijn bereid, daaraan mee te 
werken. 

Er kan geen enkele twijfel over 
bestaan dat niet doorgaan van de 
ziektewetmaatregel dwingt tot een 
niet onaanzienlijke premie-operatie 
met ingang van 1 jul i , waarover heel 
snel beslist moet worden, en gevolgen 
heeft voor de Voorjaarsnota. Dat is 
onvermijdeli jk. 

Ik heb mevrouw Groenman nog een 
toelichting beloofd, die ik nu expliciet 
zal geven. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag is duidelijk 
aangegeven dat het kabinet, uitgaande 
van de invoering van de Ziektewet per 
1 ju l i , rekening houdende met de 
mogelijkheid - misschien met de 
waarschijnlijkhied - dat dit tot 
lastenverzwaring zou kunnen leiden in 
tegenstelling tot de beoogde lastenver-
lichting - ik heb al eerder betoogd dat 
dit niet nauwkeurig kan worden 
aangegeven — als het ware een 
vangnet heeft geschapen door een 
premieverschuiving voor te stellen. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt dit duidelijk 
toegelicht. Het is duidelijk dat niet 
doorgaan van de ziektewetvoorstellen 
consequenties heeft. Het vangnet zal 
dan niet, of minder noodzakelijk zijn. 
Ik kan hierop niet in detail ingaan. 
Voor de premieheffing ontstaat dan 
een andere situatie. 

Mevrouw Groenman (D'66): Het 
vangnet wordt juist ingebouwd ter 
voorkoming van de lastenverzwaring 
voor de werkgevers. Wij hadden 
echter ook nog een lastenverlichting 
op het oog. Als de Ziektewet zou 
worden ingetrokken, zijn wi j terug bij 
af. Er ontstaat dan een quitte-situatie: 

premiecorrectie en eventueel een 
verschuiving van 1 % , voorgesteld in 
de Voorjaarsnota. Waar blijft die 
lastenverlichting dan? 

Minister Den Uyl: Met de Voorjaars-
nota in de hand kan deze vraag zeer 
wel worden beantwoord. Dat lijkt mij 
echter niet juist. Ik geloof dat ik nu 
precies op de grens balanceer die mij 
is toegestaan. Ik kan verder ingaan op 
de beleidsmatige en cijfermatige 
gevolgen van de Voorjaarsnota. Ik 
geef alleen aan een bevestig hetgeen 
hierover in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag is gezegd. 

Kort samengevat, moet men 
bedenken dat niet doorgaan van de 
Ziektewet verplicht tot een ingrijpende 
premieverhoging per 1 juli aanstaande. 
Dit heeft weer gevolgen voor enkele 
elementen uit de Voorjaarnota, die 
daarin zijn voorzien. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Begrijp ik de Minister 
goed en zegt hij dat de premiecorrectie 
die moet plaatsvinden als de ziektewet-
voorstellen niet doorgaan, niet kan 
samengaan met de premieverschui-
ving, voorzien in de Voorjaarsnota? 

Minister Den Uyl: Ik heb dat de heer 
Lubbers in de Rooie Haan horen 
zeggen. Ik vond dat een zeer begrijpe-
lijke uitspraak. Ik hoop dat men mij 
ten goede wi l houden dat ik geen 
uitspraken doe die het kabinet binden, 
alvorens ik gelegenheid heb gehad 
hierover met het kabinet overleg te 
plegen. Dat ligt voor de hand. Het 
citaat van mevrouw Ter Veld, heb ik 
ook gehoord en begrepen. Ik vond het 
nogal voor de hand liggend. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik begrijp 
dat de zaak bij de Voorjaarsnota 
opnieuw aan de orde komt. 

Minister Den Uyl: Mevrouw Groenman 
komt terug op haar opstelling bij het 
debat over de orde. Alles hangt 
inderdaad met alles samen. 

In de politiek bestuurlijke werkelijk-
heid moeten wi j de zaken stuk voor 
stuk afhandelen. Er moeten nu 
beslissingen worden genomen over 
de premiestelling per 1 ju l i ; deze 
dulden geen uitstel! Daarom ook - ik 
heb in mijn argumentatie ook gezegd 
waarom wij deze behandeling niet 
kunnen uitstellen - moet er helderheid 
worden verkregen over de Ziektewet. 
Dit kan niet worden uitgesteld tot de 
behandeling van de Voorjaarsnota; 
vandaar dat ik de verbanden duidei.jk 
maak. Hierover moet het kabinet en 
de Kamer beslissen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! ... 

De heer De Korte (VVD): Ik sta al 
enige ti jd bij de microfoon! 

Minister Den Uyl: Kunt u uw nummert-
je laten zien? 

De heer De Korte (VVD): Graag geef ik 
mevrouw Beckers het woord. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Als 
de Minister zegt dat de premieverho-
ging gevolgen heeft voor de koop-
kracht van de sociale minima, is het 
dan de bedoeling de gevolgen van 
een premieverhoging voor de sociale 
minima onmiddelli jk door nieuwe 
maatregelen in de Voorjaarsnota 
geheel op te vangen of wordt in een 
algemeen beleid getracht iets te doen 
aan de koopkracht voor de echte 
minima? 

Minister Den Uyl: Een antwoord 
hierop kan eerst gegeven worden in 
de Voorjaarsnota waarover het 
kabinet de besluitvorming nog moet 
afronden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Wil de Minister voor het eerste zijn 
best doen? 

Minister Den Uyl: Ik ben bereid voor 
zoveel zaken mijn best te doen dat ik 
dit in dit geval ook niet wi l uitsluiten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Dat vind ik te weinig. De Minister zegt 
dus ja? 

Minister Den Uyl: Wilt u nog even 
exact herhalen wat u vroeg? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Is 
het de bedoeling van de Minister om 
de gevolgen van de premieverhoging 
voor de koopkracht voor de sociale 
minima onmiddelli jk via maatregelen 
in de Voorjaarsnota in hun geheel op 
te vangen? 

Minister Den Uyl: Wij moeten eerst 
nog één onderscheid aanbrengen. Ik 
sprak over een extra premieverhoging 
maar er zijn ook nog technische 
aspecten die binnen bestaande 
premieverschuivingen kunnen 
optreden. Ik kan echter rustig zeggen 
dat ik als eerstverantwoordelijk 
minister voor het inkomensbeleid en 
gelet op de opstelling waartoe het 
kabinet zich gebonden heeft de 
laagste inkomens te beschermen mijn 
uiterste best zal doen om als zich 
nieuwe ontwikkelingen voordoen die 
betrekking hebben op de minima deze 
niet ongemerkt te laten passeren. Dat 
ligt voor de hand. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb nog 
een vraag met betrekking tot de ti jd 
die ons nog is gegund. Ik heh begrepen 
dat wanneer dit wetsontwerp niet zou 
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worden aangenomen op korte termijn 
beslissingen moeten vallen omdat 
dan andere maatregelen moeten 
worden getroffen, waarvoor nog maar 
heel weinig ti jd beschikbaar is. Is mijn 
indruk juist dat wi j deze zaak vandaag 
moeten afhandelen? 

Minister Den Uyl: Dat had gisteren al 
moeten gebeuren. De tijd is heel kort. 
Ik heb al gezegd dat er helderheid 
moet komen, mede in verband met de 
premiestelling. Aangezien nog enkele 
aspecten bezien moeten worden zal ik 
nadat mevrouw Dales het woord heeft 
gevoerd graag nader op de procedure 
wil len ingaan. 

Ik heb niet mijn best gedaan om te 
verbloemen dat het wetsontwerp 
zoals dat voor ons ligt, op grond van 
maatschappelijke ontwikkelingen het 
risico inhoudt van een lastenverzwa-
ring, die niet bedoeld is voor werkge-
vers. Ik heb niet verzwegen dat zich 
ontwikkelingen hebben voorgedaan 
die ook het kabinet anders zou 
hebben gewenst. Ik heb erop gewezen 
dat tegenover het risico van de 
lastenverzwaring het kabinet ook 
beleidsvoornemens heeft geformu-
leerd omdat op te vangen. 

Het is wat zijn werking betreft - ik 
erken dat - in financiële zin, qua 
lastenverlichting en lastenverzwaring, 
een niet zekerheid biedend ontwerp, 
namelijk afhankelijk van de uitkomsten 
van overleg over collectieve arbeids-
overeenkomsten. Ik wijs er nadrukkelijk 
op dat het in zijn samenstel, waar het 
betreft een systematische benadering 
van het zo belangrijke verschijnsel 
van ziekteverzuim en vermijdbaar 
ziekteverzuim, naar mijn oordeel op 
alle manieren verdient vastgehouden 
en aanvaard te worden, ook waar er 
op onderdelen terecht vraagtekens 
zijn gezet. 

De Voorzitter: Ik wil de Kamer en de 
Regering even raadplegen over de 
orde. De Minister is twee uur aan het 
woord geweest. De Staatssecretaris 
heeft aangekondigd dat zij ten minste 
drie kwartier zal spreken. Dat lijkt mij 
conservatief geschat. 

Naar ik heb begrepen, heeft de 
Minister om twee uur een andere 
verplichting. Is dat juist? Zo ja, dan 
zou ik er de voorkeur aan geven de 
vergadering nu te schorsen en de 
Minister toe te staan niet aanwezig te 
zijn bij het antwoord van de Staatsse-
cretaris. 

Minister Den Uyl: Omdat ik bijwoning 
bijzonder op prijs stel, zal ik nog even 
nagaan hoe het precies met die 
andere verplichting is gesteld. De 

Staatssecretaris en ik kunnen ons erin 
vinden, als u nu schorst voor de 
lunchpauze en de Staatssecretaris na 
de lunchpauze spreekt. 

De Voorzitter: Mag ik daaruit opma-
ken, dat u eventueel het volledige 
antwoord van de Staatssecretaris niet 
zult bijwonen? 

Minister Den Uyl: Neen, ik zal mij 
sterk maken om er wél bij te zijn. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik uit alles wat wi j tot 
nu toe gehoord hebben opmaken, dat 
wi j na het antwoord van de Staatsse-
cretaris gewoon aan een tweede 
termijn beginnen? 

De Voorzitter! Het lijkt mij correcter, 
eventuele opmerkingen daarover te 
maken nadat de Regering geantwoord 
heeft. 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 13.00 uur 
tot 13.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op 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. 

Op verzoek van de fractie van het CDA 
benoem ik de heer Van Baars in de 
volgende vacatures: 

lid van de Bijzondere Commissie 
7404 Wetenschappelijk Onderwijs 
voor de Krijgsmacht, 

plv. lid in de Bijzondere Commissie 
13924 Wet op de Stadsvernieuwing, 

lid van de Bijzondere Commissie 
14391 Structuurschema Vaarwegen. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen in de 
vergadering van 6 mei a.s., die zal 
beginnen om 11.15 uur: 

wetsontwerp Wijziging van hoofd-
stuk III (Departement van Algemene 
Zaken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1981 
(verzamelontwerp; tweede wijzigings-
voorstel) (17 335); 

wetsontwerp Wijziging van hoofd-
stuk IV (Kabinet voor Nederlands-An-
tilliaanse Zaken) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1980 (verzamelontwerp, tweede 
wijzigingsvoorstel) (17 261); 

wetsontwerp Wijziging van de Wet 
op het consumptief geldkrediet (Stb. 
1972,399X16215). 

Ik stel verder voor, het wetsontwerp 
17 149 (Wijziging van hoofdstuk IV 
(Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse 
Zaken) van de begroting van uitgaven 
van het Rijk voor het jaar 1980) (eerste 
wijzigingsvoorstel) van de agenda 
voor deze week af te voeren, en toe te 
voegen aan de agenda van 6 mei a.s., 
na wetsontwerp 17 335. 

Dan stel ik voor, aan de orde te stellen 
en te behandelen in de vergadering 
van 11 mei, onmiddelli jk na de 
stemmingen: 

de brief en de verslagen mondeling 
overleg inzake Kasplafond/Stuwmeer-
problematiek bij Ontwikkelingssamen-
werking (17 100-V, nrs. 60, 74 en 77), 

met een spreektijd van: 
15 minuten voor CDA en PvdA, 
10 minuten voor VVD en D'66, 
5 minuten voor de overige fracties. 

Overeenkomstig de voorstellen van 
de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik ben niet voornemens 
de Kamer bijeen te roepen op dinsdag 
1 juni (3e Pinksterdag) en woensdag 2 
juni (Gemeenteraadsverkiezingen). 

Ik bepaald nader, dat de uitgebreide 
commissievergadering van 17 mei 
a.s. over de nota Rijksoverheid en 
Dierenbescherming (16966) geen 
doorgang vindt. 

Tevens bepaal ik dat op 17 mei van 
11.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur een 
tweede uitgebreide Commissieverga-
dering zal worden gehouden over de 
Nota Landelijke Gebieden (14392). 
Ook bepaal ik, dat op woensdag 12 
mei a.s. van 9.30 uur tot uiterlijk 12 15 
uur een uitgebreide commissieverga-
dering zal worden gehouden over het 
kabinetsstandpunt over het Rapport 
van de Verkenningscommissie 
Chemisch Onderzoek (16272). 

Ik geef het woord aan de heer Henne-
kam, die het heeft gevraagd. 

De heer Hennekam (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het Eurocontrolverdrag 
is bijna 20 jaar oud. Tot op de dag van 
vandaag is ons land in gebreke 
gebleven bij het naleven van een van 
de belangrijkste bepalingen daaruit. 
Dat is, helaas, niets nieuws. Nieuw is 
wel dat wi j aan de vooravond staan 
van beslissende besprekingen over de 
toekomst van Eurocontrol. Wij vinden 
dat een uiterste krachtinspanning 
moet worden verricht om Eurocontrol 
ook voor de toekomst veilig te stellen 
en dat stukje Europese integratie waar 
te maken. Daarom is het nodig dat 
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ons land op de kortst mogelijke 
termijn laat blijken dat het bereid is 
ook daadwerkelijk taken over te 
dragen aan het centrum. De partners, 
de Bondsrepubliek, België en Luxem-
burg zullen het, naar wordt gevreesd, 
anders ook laten afweten. 

Daarom zou ik de Kamer wil len 
vragen mij toestemming te geven de 
Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat te interpelleren over de 
Nederlandse houding. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de interpel-
latie te houden op donderdag 6 mei 
a.s., onmiddell i jk na het vragenuur, 
met een spreektijd van vijf minuten 
per fractie. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen over 
vier moties, ingediend op 27 april 
1982 bij de behandeling van de brief 
van de Minister-President over de 
Voorjaarsnota (17 351,nr. 5), te weten: 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
gevolgen van de Voorjaarsnota voor 
de werkgelegenheid (17 351, nr. 6); 

de motie-Van der Spek c.s. over het 
kostwinnersbeginsel (17351, nr. 7); 

de motie-Nijpels c.s. over verlaging 
van het financieringstekort (17 351, nr. 
8); 
de motie-Nijpels c.s. over de hernieuw-
de aankondiging van een solidariteits-
heffing voor 1982 (17351, nr. 9). 

De Voorzitter: Op verzoek van 
mevrouw Beckers-de Bruijn stel ik 
voor, de beraadslaging te heropenen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in een 
proceduremotie gevraagd of de 
Regering bereid was de werkgelegen-
heidseffecten van de verschillende 
maatregelen in de Voorjaarsnota zo 
verantwoord en gedetailleerd mogelijk 
daaraan toe te voegen. 

Ik heb het antwoord daarop nog 
eens nagelezen. Het was wat vaag. Ik 
kreeg wél de indruk uit de toon van 
het verhaal, dat de Minister er geen 
bezwaar tegen heeft. Ik zou graag een 
wat duidelijker antwoord krijgen. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Mevrouw Beckers vond 
het antwoord vaag, maar de oorzaak 
is waarschijnli jk dat de Regering het 
vanzelfsprekend vindt dat de werkge-
legenheidseffecten van de voorgestel-
de maatregelen in de definitieve 
voorjaarsnota zullen worden aangege-
ven en uitgewerkt. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Minister voor het antwoord. Ik trek 
mijn motie in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Beckers-de Bruijn (17351, nr. 6) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geeft thans gelegen-
heid tot het afleggen van stemverkla-
ringen vooraf. 

D 
De heer Meijer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In het debat hebben wi j 
naar voren gebracht, dat wij een 
discussie over de voorjaarsnota in dit 
stadium voorti jdig vonden. In aan-
sluiting daarop zal de Kamer aanvaar-
den dat ook het doen van uitspraken 
in de vorm van de ingediende moties 
van de heer Nijpels en van de heer 
Van der Spek door ons ook als 
voort i jdig wordt beschouwd. Wij 
zullen dan ook tegen de drie overge-
bleven moties stemmen. Ik voeg er 
nog aan toe, dat wat de motie van de 
heer Van der Spek betreft wi j nadruk-
kelijk hebben geconstateerd, dat het 
op geen enkele wijze in het voornemen 
van de Regering ligt, op de voorgestel-
de wijze in de sociale zekerheid met 
ingang van 1 januari a.s. het kostwin-
nersbeginsel te introduceren. Wij 
zullen tegen de motie van de heer Van 
der Spek stemmen, omdat steun aan 
die motie zou kunnen worden uitge-
legd als een niet eens zijn met het 
standpunt zoals de Regering dat hier 
naar voren heeft gebracht. Dat 
misverstand wil len wi j op geen enkele 
manier gewekt hebben. 

De motie-Van der Spek c.s. (17 351, nr. 
7) wordt bij zitten en opstaan verwor-
pen. 

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

De motie-Nijpels c.s. (17 351, 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 en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 

De motie-Nijpels c.s. (17351, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp 
Goedkeuring van het op 10 december 
1981 te Brussel tot stand gekomen 
Protocol bij het Noord-Atlantisch 
Verdrag betreffende de toetreding 
van Spanje (17350) 
en over: 

de motie-Van der Spek over verzet 
tegen elke beslissing tot plaatsing van 
kernwapens op Spaans grondgebied 
(17 350, nr. 6); 

de motie-Broekhuis c.s. over een 
spoedige toetreding van Spanje tot 
het non-proliferatieverdrag (17 350, 
nr. 7); 

de motie-Brinkhorst over het 
bevorderen van een spoedige toetre-
ding van Spanje tot de EG (17 350, nr. 
8); 

de motie-Ploeg c.s. over onderteke-
ning van het NPV door Spanje na 
toetreding tot de NAVO (17 350, nr. 9). 

De Voorzitter: Ik moet de Minister, 
die in het buitenland verblijft, excuse-
ren. 

Op verzoek van het lid Broekhuis stel 
ik voor, de beraadslaging te herope-
nen. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Broekhuis (PvdA): Gehoord 
het antwoord van de Minister trekken 
wi j onze motie op stuk nr. 7 in. 

De Voorzitter: Aangezien de motie-
Broekhuis c.s. (17 350, nr. 7) is 
ingetrokken, maakt zij geen onderwerp 
van beraadslaging meer uit. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geeft thans de 
gelegenheid tot het afleggen van 
stemverklaringen vooraf. 

D 
De heer Frinking (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het CDA heeft zelf geen 
motie ingediend, maar ondertussen 
liggen wel moties voor. Wij zullen 
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tegen de motie op stuk nr. 6 van de 
heer Van der Spek stemmen, omdat 
wij het allereerst een zaak van de 
Spaanse regering en het Spaanse 
parlement vinden. Overigens zijn wij 
voldoende gerustgesteld door de 
verklaringen van de Spaanse regering 
en van de cortez zelf. 

Wij zullen stemmen vóór de motie 
op stuk nr. 8 van de heer Brinkhorst. 
De eerste overweging in de motie is 
niet alleen illusoir, maar wi j maken 
ons ook volstrekt los van de daarin 
aangegeven mening. Het CDA heeft 
zich altijd uitgesproken vóór uitbrei-
ding van de Gemeenschap met een 
democratisch Spanje. 

Randvoorwaarde daarvoor is en 
blijft het behoud van de verworvenhe-
den van de Europese Gemeenschap-
pen tot nu toe. De Minister heeft de 
motie-Brinkhorst 'omhelsd'. Dit 
impliceert voor ons dat de Nederlandse 
Regering niet alleen voor een snelle 
toetreding van Spanje is, maar ook 
daadwerkelijk haar best zal doen om 
de voorwaarden vervuld te krijgen, 
die nodig zijn om de uitbreiding, 
zonder verzwakking van de Gemeen-
schappen, mogelijk te maken. Dit 
houdt naar de mening van de fractie 
van het CDA onder meer in, dat de 
Regering in het licht van een snelle 
uitbreiding zich sterk zal maken voor 
een uitbreiding van de eigen middelen 
van de Gemeenschappen. 

De motie van de heer Ploeg op stuk 
nr. 9 vult het betoog dat wij erover 
hebben gehouden goed aan. Daarom 
zullen wi j vóór deze motie stemmen. 

D 
De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van de PPR heeft 
de motie van de heer Brinkhorst 
enkele malen doorgelezen, maar haar 
helemaal begrijpen doet zij echter 
niet. Als ik het probeer weer te geven 
zoals ik het zie, dan zou in de gedach-
tengang van de heer Brinkhorst c.s. 
de toetreding van Spanje tot de NAVO 
hebben moeten plaatsvinden na de 
toetreding van dit land tot de Europese 
Gemeenschappen. Andersom gezegd, 
eerst de Europese Gemeenschappen 
en dan de NAVO. Het is de heer 
Brinkhorst echter zelf geweest, die in 
het debat heeft gezegd - althans dat 
heeft hij laten blijken - dat zijn fractie 
voor dit protocol is en de zaak dus 
omdraait: eerst de NAVO, dan de 
Europese Gemeenschappen. Even los 
daarvan wil ik stellen dat de fractie 
van de PPR tegen de toetreding van 
Spanje tot de NAVO en voor de 
toetreding tot de Europese Gemeen-

schappen is en zal vanwege het 
dictum, een spoedige toetreding van 
Spanje bevorderen tot de Europese 
Gemeenschappen, voor die motie 
stemmen. 

De Voorzitter: Het zou beter zijn 
geweest als de heer Waltmans zijn 
stemverklaring tot de laatste medede-
ling had beperkt. De eerste mededeling 
is naar mi jn mening het uitlokken tot 
nadere discussie. 

De heer Waltmans (PPR): Als ik mij 
alleen had behoeven te beperken tot 
een stemverklaring dat ik voor een 
motie ben, dan had ik hier het woord 
gevoerd. Het gaat er echter ook om, 
bij een stemverklaring een aantal 
overwegingen van mijn fractie te 
laten doorklinken. 

De Voorzitter: Uitsluitend van de 
fractie van de PPR en niet de overwe-
gingen van D'66! 

De heer Waltmans (PPR): De motie is 
van D'66. 

De Voorzitter: Maar de stemverklaring 
is in dit geval van de PPR. Als de 
fractie van D'66 een stemverklaring 
wenst af te leggen, dan is zij daar 
mans genoeg voor! 

De heer Waltmans (PPR): Aan de 
motie van de heer Ploeg heeft mijn 
fractie, zeker nu de motie van de heer 
Broekhuis over de toetreding tot het 
non-proliferatieverdrag is ingetrokken, 
helemaal geen behoefte meer. 

D 
De heer Broekhuis (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Met betrekking tot 
motie nr. 6 wi l ik opmerken, dat zij 
naar onze opvatting niet geheel 
helder is. Als er wordt bedoeld dat het 
ongewenst is dat een toekomstig 
lidmaatschap van de NAVO van 
Spanje kan leiden tot de legering van 
kernwapens op het grondgebied van 
dat land, dan kunnen wi j instemmen 
met deze interpretatie. De motie gaat 
uit van de intentie dat iedere verdere 
nuclearisering van Europa moet 
worden voorkomen. Die algemene 
beleidslijn wordt door ons onderschre-
ven. Daarom zullen wij onze steun 
aan deze motie niet onthouden. 

Ten aanzien van motie nr. 8 merk ik 
op, dat de toelichting van de heer 
Brinkhorst bij het indienen van zijn 
motie de interpretatie geeft dat de 
bespoediging van de toetreding van 
Spanje tot de Europese Gemeenschap-
pen niet onvoorwaardelijk is verbon-
den met de toetreding van dit land tot 
de NAVO. Daarom zullen wi j deze 
motie steunen. 

D 
De heer Ploeg (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Over de motie van de heer 
Van der Spek op nr. 6 wi l ik het 
volgende opmerken. Het is een zaak 
van de Spaanse regering om te 
beslissen, of zij al of niet kernwapens 
op haar grondgebied wi l en zal 
plaatsen. De manier waarop deze zaak 
door de heer Van der Spek is verwoord, 
is naar onze mening een inmenging in 
de interne aangelegenheden van 
Spanje. Wij zullen daarom tegen deze 
motie stemmen. 

In het eerste deel van het dictum 
van de motie van de heer Brinkhorst 
wordt uitgesproken dat Spanje eerst 
lid zou moeten worden van de EEG en 
vervolgens van de NAVO. Dat is een 
wat vrome wens. Wat de heer Brink-
horst vraagt, namelijk alles in het 
werk te stellen om een spoedige 
toetreding van Spanje tot de EEG te 
bewerkstelligen, is nochtans ook de 
wens van de VVD-fractie. Kortheidshal-
ve sluit ik mij aan bij hetgeen de heer 
Frinking voor de CDA-fractie daarover 
heeft gezegd Wij zullen voor de motie 
stemmen. 

D 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil een stemverklaring 
afleggen over motie nr. 6 van de heer 
Van der Spek. Mijn fractie meent dat 
het op zich zelf een zaak van de 
Spaanse regering is, over de plaatsing 
van kernwapens op het eigen grond-
gebied te beslissen. Niettemin menen 
wi j dat in de motie de algemene 
intentie wordt aangegeven, het aantal 
en de soorten kernwapens, maar ook 
de territoirs waarop kernwapens 
worden geplaatst, niet uit te breiden. 
Wij wil len meewerken aan de algeme-
ne benadering, dat geen uitbreiding 
van kernwapens in Europa mag 
plaatsvinden. Om die reden zullen wi j 
voor de motie stemmen. 

Wij zullen voor de motie op stuk nr. 
9 stemmen omdat daarin wordt 
aangegeven, dat de enige wijze om 
effectief invloed uit te oefenen op de 
Spaanse regering om het Non-Prolife-
ratieverdrag te ondertekenen is, mee 
te werken aan de toetreding tot het 
NAVO-verdrag. 

De onderdelen van het wetsontwerp 
wordenzonderstemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Tweede Kamer 
29 april 1982 Spanje 3217 



Voorzitter 

Staatssecretaris Dales van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het woord 

De motie-Van der Spek (17 350, nr. 6) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Brinkhorst (17350, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

De motie-Ploeg c.s. (17 350, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan aangeno-
men. 

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

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Nadere wettelijke voorzieningen ter 
zake van uitkeringen en loonaanspra-
ken voor werknemers bij ziekte 
(17 348) 
en van de motie-De Korte c.s. over de 
grens voor collectieve herverzekering 
(17348, nr. 13). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! In de discussies over het 
wetsontwerp in de Kamer en welhaast 
nog in grotere mate in de omringende 
publiciteit hebben definancieel-econo-
mische aspecten zeer veel aandacht 
gekregen. Op zich zelf is dat niet ten 
onrechte. De maatregel is gepresen-
teerd in het kader van de ombuigings-
operaties. Het zou evenwel schadelijk 
zijn wanneer een flink aantal eigen 
kwaliteiten van het wetsontwerp, in 
het kader van de bestrijding van het 
ziekteverzuim, daardoor onder de 
tafel zouden geraken. 

Het moet mij van het hart dat ik de 
indruk heb, dat niet alleen op dit punt, 
maar veelvuldig, wellicht onder druk 
van de ti jd en van de economische 
situatie, de kwaliteit van de discussie 
onder de maat blijft. 

Dit lijkt mij beneden de standaard 
van dit Huis te zijn. Ook lijkt het mij 

uitermate gevaarlijk in het licht van de 
toekomst en de vraag daarbij, hoe wi j 
omgaan met de sociale zekerheid. 

Er zijn vragen gesteld en opmerkin-
gen gemaakt over, wat wordt ge-
noemd, het flankerend beleid. Hoewel 
ik die term zelf ook wel heb gebruikt, 
wi l ik er toch op wijzen dat veelvuldig 
gebruik ervan aangeeft dat wij het 
gevaar lopen, intrinsieke kwaliteiten 
van maatregelen ter bestrijding van 
het ziekteverzuim op de achtergrond 
te laten geraken. Ik doel onder andere 
op het wetsontwerp-arbeid gehandi-
capte werknemers, dat door de Kamer 
in behandeling is genomen. Wij zijn 
de Kamer dankbaar voor het voorne-
men om hierover vóór eind volgende 
maand het voorlopig verslag op te 
stellen. Ik zal van mijn kant alle 
energie gebruiken om ervoor te 
zorgen dat de Kamer nog voor het 
zomerreces beschikt over de memorie 
van antwoord. In dit kader is ook 
gesproken over artikel 10 van de 
Arbeidsomstandighedenwet, waar-
over door collega D'Ancona advies is 
gevraagd aan de Voorlopige Arbeids-
raad. Dit advies wordt in de zomer 
verwacht. De in dit artikel besloten 
liggende verzuimregistratie vormt 
voor het kabinet een gewichtige factor 
om voorwaarden te scheppen voor 
een actief verzuimbeleid. 

Hierover zijn de laatste ti jd enkele 
publikaties verschenen. Ook het CCOZ 

is in dit kader genoemd. Al dit soort 
zaken heeft een geheel eigen waarde, 
los van de thans voorgestelde 
maatregelen in de wijziging van de 
Ziektewet. Wij moeten ervoor waken 
om deze maatregelen, die op dit punt 
zeker niet de laatste zullen zijn, af te 
doen als 'flankerend beleid' bij het 
thans voorl iggende wetsontwerp. 

De heer Leerling vroeg, of ik het 
met hem eens ben dat de arbeidsom-
standigheden in ons land eerder beter 
dan slechter zijn dan elders in West-
Europa. In het algemeen is hierop 
absoluut geen antwoord te geven, 
want het ligt er maar aan met welk 
land wordt vergeleken, terwijl zelfs 
binnen ons eigen land de arbeidsom-
standigheden kunnen verschillen. Het 
gaat er echter om dat ook thans bij 
het ziekteverzuim de arbeidsomstan-
digheden een factor zijn. Zelfs indien 
de onze over de gehele linie genomen 
beter zouden zijn dan elders in 
West-Europa, ontslaat dit ons volstrekt 
niet van de taak om, waar ze verbeterd 
kunnen worden, daar nader aandacht 
aan te besteden. 

Overigens moet ik als een onderwerp 
dat is gerangschikt onder de term 
'flankerend beleid' ook nog noemen 
het wetsontwerp-verplichte vacature-
melding, waarover de Kamer deze 
week de memorie van antwoord heeft 
ontvangen. Al deze maatregelen 
zullen niet de laatste zijn. 
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In de daarover uitgebrachte adviezen 
liggen ook nog tal van suggesties 
besloten die nog lang niet voldoende 
zijn bestudeerd. Dit kan echter 
allemaal nader worden besproken 
wanneer deze voorstellen als zodanig 
aan de orde zijn. 

Onder andere door mevrouw Ter 
Veld is een dringend beroep op de 
Regering gedaan, pas dan de individu-
ele werkgevers te belasten met het 
effect van de vijf wachtdagen, als de 
Wet arbeid gehandicapte werknemers 
is aangenomen en artikel 10 van de 
Arbowet in werking is getreden. Ook 
mevrouw Groenman heeft hierop 
aangedrongen. Zoals reeds in de 
memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp en in de memorie van 
antwoord en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag is aangegeven, 
blijft herverzekering van de wachtda-
gen voor allen mogelijk tot 1 januari 
1983. 

Het kabinet is voornemens de 
herverzekering pas dan te binden aan 
voorwaarden. In de huidige planning 
- waarvan men inmiddels de tastbare 
blijken heeft - zou dit gevaar vóór 1 
januari 1983 aanmerkelijk minder 
groot zijn. Ik erken dat w i j de wens 
hadden dit punt nog eerder in te 
voeren. Wij hebben ook blijk gegeven 
van pogingen, een versnelling aan te 
brengen. Wi j zijn niettemin niet direct 
van mening dat de vertraging die is 
opgetreden in de oorspronkelijke 
planning, moet leiden tot uitstel, 
gegeven de stand van zaken rond de 
plannen tot herverzekering. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb gevraagd, of bij 
de feitelijke uitwerking van het feit dat 
het risico van de vijf wachtdagen ten 
laste komt van de individuele werkge-
ver, niet alleen rekening wordt 
gehouden met de technische uitvoe-
ring na 1 januari 1983, maar ook met 
de mate waarin het flankerend beleid 
feitelijk is geëffectueerd. Als ik de 
opmerkingen van de Staatssecretaris 
in die zin mag verstaan, dan kan ik 
met de opmerkingen instemmen. 

Staatssecretaris Dales: Dank u wel. 
Vervolgens wi l ik een paar opmer-

kingen kwijt over het volumebeleid. Er 
is veel over het volumebeleid gezegd. 
Er is in veel toonaarden beweerd - en 
niet tegengesproken, hoewel ik dat 
thans ga doen - dat er in de individuele 
dalingssfeer geen effecten zouden 
zijn, gegeven de onderhandelingen 
die leiden tot 100% doorbetaling. Het 
ontbreken van een economische 
'voelbaarheid' zou leiden tot het 

teloorgaan van het volumebeleid. Ik 
heb ter gelegenheid van de behande-
ling van de begroting van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid erg duidelijk gemaakt dat de 
gelden die zijn gemoeid met de 
operatie ingevolge het thans aan de 
orde zijnde wetsontwerp, enkel en 
alleen te maken hebben met de 
noodzaak tot ombuigingen in de 
sociale zekerheid. 

Ik heb toen ook duidelijk gezegd dat 
deze gelden door het kabinet niet 
worden gedacht als een prikkel - via 
een economische sanctie - om het 
ziekteverzuim terug te dringen. Ik heb 
destijds gezegd dat het terugdringen 
van het ziekteverzuim via een econo-
mische sanctie of via het hanteren 
van de koorden van de geldbuidel 
naar de mening van het kabinet geen 
vruchtbare en betamelijke handelwijze 
is. Ik heb gezegd dat de bestrijding 
van het ziekteverzuim een zaak is die 
op de werkplek door de bedrijfsgeno-
ten moet geschieden. Ik houd dat 
staande. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind dit een heel 
interessante opmerking van de 
Staatssecretaris. Wat zegt namelijk de 
memorie van antwoord? 

Staatssecretaris Dales: Daarover kom 
ik nog te spreken. 

De heer De Korte (VVD): In de memorie 
van antwoord staat: Toegegeven moet 
worden en ik betreur dat zeer, dat 
indien onder invloed van maatschap-
pelijke krachten deze individuele 
prikkel in belangrijke mate wordt 
omgebogen naar een collectieve, het 
aanvankelijke beoogde volume-effect 
zal afzwakken naar de mate waarin 
100% netto-doorbetaling wordt 
afgedwongen.' Dat zijn de woorden 
van beide bewindslieden! Dat zegt het 
toch al?! 

Staatssecretaris Dales: Ik herhaal dat 
het bestrijden van het ziekteverzuim 
een zaak is die op de werkplek door 
de bedrijfsgenoten moet geschieden. 
Met name daarover is de laatste ti jd in 
de publiciteit door organisaties en 
personen die daarmee bij uitstek 
bezig zijn, met een grote mate van 
deskundigheid, nader materiaal 
aangedragen: dit moet en kan alleen 
geschieden - het geschiedt de facto 
ook; er zijn tal van voorbeelden thans 
aanwezig - in een veelheid van 
maatregelen; dit geschiedt en behoort 
te geschieden als maatwerk, passende 
bij de betreffende situatie. Dit vindt u, 
mijnheer de Voorzitter, ook terug in 
de memorie van antwoord. 

De vraag nu evenwel is, of het feit 
dat er een vermindering van het 
inkomen tijdens ziektedagen gedacht 
was op te treden, of indien een 
dergelijk feit op zou treden, dit 
niettemin óók zou kunnen behoren tot 
de maatregelen die een verzuimbeper-
kende werking hebben. Hier wi l ik nu 
eens even bij stilstaan. 

Dit mag natuurlijk nooit het geval 
zijn, daar waar sprake is van echte 
ziekte. Dit kan dus alleen rechtens het 
geval zijn - en daarover behoren we 
dan ook te spreken - in die gevallen, 
waarin we moeten spreken van 
lichtvaardig of van wellicht geheel 
ongerechtvaardigd ziekteverzuim. Dat 
is het euvel waarmee we van doen 
hebben. Dat moeten we zoeken in het 
kortlopende ziekteverzuim, waarover 
ook wel discussies in termen van 
'baaldagen' enz. gevoerd zijn. 

Het is een maatschappelijk bekend 
feit, dat een economische sanctie op 
een individu, wi l deze sanctie leiden 
tot gedragsverandering - daarover 
hebben wi j het - , alleen maar werkt, 
wanneer zij zeer zwaar is. Het is u 
allen bekend, op grond van eerdere 
berekeningen die hier in deze Kamer 
naar voren zijn gebracht, dat bij 
kort durend verzuim een gedachte 
ontvangst van 90% van het nettoloon 
een geringe en niet een zware 
economische sanctie is, zeker daar 
waar de minima gedacht zijn buiten 
spel te bli jven. In de eerste plaats zeg 
ik dus, dat de maatregel die zich 
beperkt tot een dergelijke omvang 
een economische sanctie van zeer 
licht gewicht zou zijn geweest, 
waarvan bekend is, dat deze als 
gedragsveranderende factor nauwe-
lijks werking heeft. 

De heer De Korte (VVD): Maar als de 
Staatssecretaris spreekt van de 
minima, dan is dat in dit kader toch 
nauwelijks relevant? Er zijn ongeveer 
een 400.000 minimumloners. Dit is 
nog altijd een fl ink aantal, maar 
vergeleken bij het totale aantal 
werknemers is dat toch een veel 
kleiner aantal. Ik vind het argument 
dat de Staatssecretaris nu hanteert, 
derhalve niet sterk. 

Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit doet volstrekt niets toe 
of af aan het betoog dat ik houd, dat 
het absoluut vereist is om een 
kwalitatieve discussie te houden over 
de economische beweringen die wi j 
gedaan hebben met betrekking tot de 
effecten van de bezuinigingen. Als ik 
de bewering van de heer De Korte 
goed begrijp, dan versterkt deze 
overigens alleen nog maar mijn 
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betoog, namelijk dat deze geringe 
economische sanctie niet te achten is 
een groot effect te hebben op het 
volume. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat de 
Staatssecretaris ook bij de discussie 
moet betrekken de opmerkingen die 
zijn gemaakt, dat mensen - ook al 
zegt zij, dat het niet zo'n groot verschil 
in inkomen is - toch door zullen 
werken als zij zich niet goed voelen, 
hetgeen de mogeli jkheid inhoudt van 
langdurig ziekteverzuim en nog meer 
in een latere periode. Ook dat heeft 
financiële en economische consequen-
ties, alsmede misschien consequenties 
voor de volksgezondheid. 

Staatssecretaris Dales: Dat zou het 
geval zijn, indien u de stelling nader 
wilt bepleiten, dat een beperkte 
economische sanctie inderdaad 
gedragsveranderend optreedt. Ik ben 
doende deze stelling te ondergraven. 
Ik heb daarvoor ook veel materiaal, 
want dit ligt niet anders bij het 
ziekteverzuim dan bij parkeerboetes, 
bij kleine sancties op werkloosheid, 
en zo kan ik nog een hele rij noemen. 
Wij weten allen, dat dit effect gering 
is. Evenwel is mij dit nog helemaal 
niet het gewichtigste. Impliciet ligt in 
de bewering dat die individuele 
sanctie toch had gemoeten en dat het 
toch zou hebben geholpen de opvat-
ting besloten, dat wanneer je de 
burger maar genoeg geld afneemt, hij 
zich wel maatschappelijker zal 
gedragen. Deze bewering kan in deze 
Kamer niet onweersproken blijven, 
mijnheer de Voorzitter. Zij is niet de 
opvatting van de Regering en het kan 
u, gezien mijn achtergrond, ook niet 
verwonderen dat ik persoonlijk de 
behoefte heb, deze opvatting met 
grote kracht te weerspreken. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik aan de Staatssecre-
taris vragen of de redenering die zij 
nu houdt ten opzichte van individuen 
niet evenzeer opgaat ten opzichte van 
kleinere of grotere bedrijven? 

Staatssecretaris Dales: Ik vervolg mijn 
redenering, mijnheer de Voorzitter. Ik 
heb eerder gezegd 

De heer De Korte (VVD): Ik vroeg de 
Staatssecretaris 

Staatssecretaris Dales: In dit vervolg 
krijgt de heer De Korte antwoord. 
Neemt u mij niet kwalijk; het zou 
kunnen lijken dat ik nu wat onbeleefd 
ben, maar dat is absoluut niet mijn 
bedoeling. Ik wi l u snel antwoord 
geven. 

Ik heb eerder gezegd, dat het 
bestrijden van het ziekteverzuim een 
kwestie is van de bed rijfsgenoten op 
de werkplek. Met name daar waar de 
arbeidsomstandigheden slecht en 
ernstig belast zijn, lukt het de indivi-
duele werknemer helemaal niet om 
het ziekteverzuim te verminderen, ook 
al zou hij het nog zo graag wil len. Het 
is een kwestie van de bedrijfsgenoten 
en in die zin hecht ik er een bijzonder 
gewicht aan, dat de collectieve 
verantwoordeli jkheid in deze een veel 
zwaarder gewicht heeft gekregen. Ik 
laat nog een groot aantal beschouwin-
gen die hier ook toe zouden leiden, 
verder buiten beschouwing. Jaar voor 
jaar zal in onderhandelingen duidelijk 
worden dat de kosten van de ziekte 
een argument zijn. In tegenstelling tot 
de geringe economische sanctie op 
het individu zal in de onderhandeling 
door de calculateurs, vertegenwoordi-
gers van de werknemersorganisaties, 
en de ondernemer zelf die dit reeds 
lang als bedrijfskosten ziet, deze 
zaken moeten worden afgewogen. 
Dat zal een gewichtige prikkel zijn 
zowel tot verbetering van de arbeids-
omstandigheden en het aanpakken 
van andere factoren in dit kader, als 
ook voor het afnemen van lichtvaardig 
ziekteverzuim. Niemand zal het met 
zekerheid weten - wij moeten dit ook 
niet vragen en wie het anders ziet, zal 
ik het ook niet verwijten - maar het 
moet waarschijnlijk geacht worden 
dat de reeds aanwezige daling van het 
ziekteverzuim voor een deel te 
verklaren is uit het feit dat lichtvaardig 
en ongerechtvaardig verzuim thans 
een publiek issue is geworden. 
Daarover wordt gesproken. Het is dan 
ook van de grootst mogelijke betekenis 
dat dit elk jaar in de collectieve 
onderhandelingen dit opnieuw aan de 
orde moet komen, zodat het een 
prikkel is om de bedrijfsgenoten in dat 
opzicht steeds opnieuw bewust te 
maken van de gezamenlijke verant-
woordeli jkheid . 

De heer Leerling (RPF): Wat heeft de 
Staatssecretaris bedoeld met hetgeen 
is geschreven in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag in antwoord 
op vragen van mijn fractie? Daarin 
staat dat het invoeren van een beperkt 
eigen risico voor de werknemers het 
oneigenlijk ziekteverzuim zal terugdrin-
gen. De Regering is het daarmee 
eens. 

Staatssecretaris Dales: Ik heb niet 
gezegd dat er geen enkele werking 
zou kunnen uitgaan van een beperkte 
economische sanctie. Dat kan ook 
niemand bewijzen. Het is wel een feit 

dat deze effecten beperkt zijn en 
veelal - dat is het tweede wat ik wi l 
zeggen over de redengeving van de zin 
waarop u doelt - op de korte termijn. 
U moet dit in hoge mate naar analogie 
zien van het jaar op jaar duurder 
worden van het pakje sigaretten voor 
de rokers die zich allen afvragen of zij 
dit nog wel kunnen blijven doen en 
die het allemaal na een week weer 
vergeten zijn. Dit geldt evenzeer voor 
de accijnzen op alcoholhoudende 
dranken. Het zijn eenmalige prikkels; 
ze duren kort en ze hebben geen 
groot effect. Ik zeg niet dat ze geen 
effect hebben; ik zeg dat het niet 
aangaat dat in deze Kamer beweerd 
wordt dat hiermee f 100 miljoen teloor 
gaat en dat dit een lange-termijn-wer-
king zou hebben. 

De heer Schutte (GPV): Kan de 
Staatssecretaris hetzelfde ook nog 
eens toepassen op de wachtdagen? 
Daar is het punt van het eenmalige 
waarschijnlijk een ander aspect. 

Staatssecretaris Dales: Kunt u deze 
vraag nog eens herhalen? 

De heer Schutte (GPV): Ik kan het 
betoog van de Staatssecretaris 
volgen. Het gaat over de vermindering 
van 100% naar 90% waar men op een 
gegeven moment aan gaat wennen. 
Bij iedere ziektemelding zou men 
opnieuw met één of twee wachtdagen 
te maken kunnen krijgen. Slijt dat ook 
uit? 

Staatssecretaris Dales: U zou mij 
verleiden - ik zou het maar al te graag 
doen - tot veel meer vakmatige 
discussies met veel voorbeelden. Ik 
weet niet of ik dat moet doen. Ik moet 
mij dan afvragen wanneer een 
economische sanctie nog licht is. 
Bovendien ga ik dan bekijken wat er 
met de wachtdagen gaat gebeuren. 
Die wachtdagen zijn niet voor de 
werknemer. Op dit moment heb ik 
slechts gesproken over een individuele 
economische prikkel voor de werkne-
mer. Ik moet hierop daarom niet 
verder ingaan. 

De heer Schutte (GPV): Ik vind dit een 
beetje te gemakkelijk, mijnheer de 
Voorzitter, want een van de alternatie-
ven die ik gepoogd heb aan te dragen 
in mijn betoog, was nu juist gebaseerd 
op meer wachtdagen voor rekening 
van de werknemers. Een van de 
motieven die daaraan ten grondslag 
lagen was nu juist ook het beperken 
van ziekteverzuim. 

Staatssecretaris Dales: Dan begrijp ik 
het beter. Ik zou daarover nog apart 
komen te spreken, ik kan dat nu 
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echter wel meteen doen. Waarom 
hebben wi j de wachtdagen voor 
rekening van de werknemer afgewe-
zen? Behalve het feit dat wi j een 
evenwicht wilden in de verdeling van 
de verantwoordeli jkheden, dus een 
bijdrage van werkgevers en werkne-
mers - de vijf wachtdagen waren een 
werknemersverantwoordeli jkheid; het 
evenwicht zou verstoord zijn gewor-
den - is het ook zo, dat het nog wel 
even verschil maakt, vooral voor 
degenen die van een weekbudget 
leven, wanneer daarvan twee dagen 
afgehakt worden. Het is naar mijn 
mening en ook naar de mening van 
de Regering onverantwoord dit te 
doen. Dat is een totaal ander verhaal 
dan hetgeen aan de orde zou zijn 
geweest bij niet volledige afwenteling 
van 100% doorbetaling. 

De heer Schutte (GPV): Dat kan waar 
zijn, maar in uw eigen wetsvoorstel zit 
de mogelijkheid om in de ca.o. 
overeen te komen, dat er twee 
wachtdagen voor rekening van de 
werknemers zullen komen. Wanneer 
dit overeengekomen wordt, hebben 
wij hetzelfde effect. 

Staatssecretaris Dales: Zeker, mijnheer 
de Voorzitter, maar een overeenkomst 
in de ca.o. betekent niet gewoon het 
wegstrepen, maar in onderhandeling 
nemen. Men kan dan zelf calculeren 
of men een dergelijk offer wenst te 
brengen en of daar voldoende 
tegenover staat. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Moet ik nu begrijpen, 
dat wi j reeds spreken over het 
eventueel voor rekening kunnen 
brengen van de eerste twee ziekteda-
gen voor de werknemer - dan heb ik 
daarover nog een aantal vragen - of 
moet ik ervan uitgaan, dat de Staats-
secretaris dit even, vooruit lopend op 
haar totale betoog, behandelde en er 
straks op terugkomt. 

Staatssecretaris Dales: Ja, dat lijkt mij 
wijzer. Ik heb het onderwerp even 
mee wil len nemen, omdat ik de heer 
Schutte gaarne correct wilde behande-
len. 

Ik resumeer: het effect van een 
geringe economische sanctie op het 
individu heeft een zeer beperkte en 
veelal uiterst tijdelijke werking inzake 
gedragverandering. De hierbij 
impliciet ingenomen stell ing, dat 
wanneer je de burger maar geld 
afneemt, hij zich maatschappelijk wel 
zal gaan gedragen, is niet de stelling 
van de Regering en dat wilde ik niet 
onweersproken laten. Daarmee zijn 

eigenlijk een aantal vragen betreffende 
het volumebeleid beantwoord. 

Een tweede grote issue in deze 
discussie was de invoering van de 
minimumbepal ing. 

De heer Willems (PSP): Als de 
Staatssecretaris van dit onderwerp 
afstapt, zou ik dan nog even een 
vraag mogen stellen. Hetgeen ik in de 
beantwoording mis, is in hoeverre het 
volumebeleid toch al automatisch zou 
optreden, gezien het teruglopen van 
het ziekteverzuim gedurende dit en 
vorig jaar. In hoeverre heb je dan nog 
onderscheiden effect van het huidige 
wetsontwerp door de collectieve 
prikkel, zoals de Staatssecretaris dat 
noemt, en het teruglopen van het 
ziekteverzuim, dat ook al een volume-
effect oplevert. 

Staatssecretaris Dales: Ik wou , dat ik 
dit beantwoorden kon. Dan waren wi j 
in onze sociale wetenschappen 
natuurlijk klassen verder dan, naar ik 
aanneem, wi j ooit zullen komen. U 
vraagt als wi j straks een effect 
hebben, welk deel komt dan hiervan 
en welk deel komt dan daarvan? Wij 
moeten daarop heel simpel het 
antwoord schuldig blijven. Het is, 
naar mijn oordeel, op zich een brevet 
van goede wetgeving wanneer die 
wetgeving inspeelt op de dingen die 
ook gaandeweg al maatschappelijk 
gaan leven - men voelt dat zij anders 
zouden moeten - en ook gaandeweg 
al in die richting gaan. 

Mijn mening is, dat indien er geen 
'ziektewet' zou komen of zou zijn 
voorgesteld, je zeker niet kunt bewe-
ren, dat er dan niets zou zijn gebeurd 
in de verzuimcijfers. Dat is de mini-
mumstell ing. Een andere stelling is, 
dat het thans duidelijk is, dat alleen al 
de adviesaanvrage en vervolgens het 
indienen van dit wetsontwerp een 
zodanige maatschappelijke discussie 
heeft losgemaakt, dat er niet meer 
alleen stilzwijgend naar de buurman 
wordtgekeken, van wie men aanneemt 
en ook eigenlijk wel weet, dat hij 
lichtvaardig verzuimt, doch dat het 
een publiek issue is geworden. 

Niet in de laatste plaats omdat 
voortdurend de kosten in bespreking 
komen, aangezien het steeds een 
onderwerp tot onderhandelen is, zal 
dit door de Ziektewet levend worden 
gehouden. Ik kan echer geen getallen 
geven. Dit is dan nog niet eens het 
gemakkelijkste onderwerp waarvoor 
wi j geen getallen kunnen geven! Het 
antwoord op deze vraag moet ik 
schuldig blijven. Naar de mening van 
het kabinet is dit een zodanig kostbare 
zaak, dat het een middel heeft gevon-

den om hier voortdurend de aandacht 
op gevestigd te houden. Alleen al om 
die reden is de gedachte om de 
Ziektewet te verwerpen, een hoogst 
kortzichtige. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik hieruit begrijpen, 
dat het een goede zaak zou zijn als wi j 
dit wetsontwerp erg lang zouden 
aanhouden? Er zou dan immers veel 
gewoel en veel 'collectief' gepraat 
over deze kwestie zijn, waardoor een 
grote daling van het ziekteverzuim 
zou ontstaan. 

Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik spreek niet over de 
lange behandelingsduur, maar over 
de lange werkingsduur van de wet. Ik 
acht het uiterst schadelijk als de 
behandelingsduur gerekt zou worden. 

De heer De Korte (VVD): In het 
verloop van de discussie zal ik de 
Staatssecretaris aan deze woorden 
houden! 

Staatssecretaris Dales: Dat recht heeft 
de heer De Korte altijd in deze Kamer! 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb op dit punt een 
aspect gemist en wel de volumever-
mindering door selectie van het 
personeel. Dat lijkt mij toch een erg 
belangrijk aspect. 

Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat is juist. Over dit aspect 
heb ik ten onrechte niets vermeld 
toen ik zei dat een gedeelte van het 
thans reeds dalende ziekteverzuim toe 
te schrijven is - zij het dat ik niet weet 
in welke mate - aan het versterkte 
publieke bewustzijn. Hierbij attendeer 
ik er de Kamer op, dat er al jaren, dus 
niet sinds er een voornemen van het 
kabinet in de vorm van een adviesaan-
vrage bekend werd, een verscherpte 
selectie is. Ook de werkgevers en 
degenen die als zodanig moeten 
optreden, weten dit. Het zal de 
kamerleden bekend zijn, dat een 
beperkt aantal jaren geleden de 
leerlingen die van een school voor 
moeilijk lerende kinderen af kwamen, 
allen een baan kregen. Thans krijgt 
geen enkele leerling die van zo'n 
school komt meer een baan! Dit is 
een levende illustratie die ver uitgaat 
boven de theorie. Het gaat niet aan, 
om aan de bedoeling van het thans 
ingediende wetsontwerp met de 
voornemens m.b.t. het daar omheen 
liggende beleid - d i e de zorgvuldigheid 
hebben om juist dit soort situaties 
tegen te gaan - de verdenking te 
kleven, dat er een verscherpte selectie 
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komt. Die verscherpte selectie is ai 
heel lang aan de gang 

De wijziging van artikel 1638 c van 
het Burgerlijk Wetboek houdt in, dat 
de werknemer tijdens ziekte voor 
betrekkelijk korte ti jd recht heeft op 
80% van zijn voor de ziekte geldende 
loon, waarbij aan hem die het mini-
mumloon verdient ook gedurende de 
begintijd van de ziekte het min imum-
loon wordt gegarandeerd. Hierover 
beginnen de problemen in de Kamer. 
Als de ziekte langer duurt dan vijf 
dagen zou, zonder aanpassing, de 
werknemer, een uitkering krijgen die 
lager is dan het netto min imumloon. 
Daarom dient er een min imum 
dagloonbepaling te worden opgeno-
men. 

Door Staatssecretaris D'Ancona en 
door mij is gezegd, dat de aanpassing 
van de sociale zekerheid aan de derde 
richtlijn van de EG door dit kabinet 
ernstig wordt genomen en dat wi j ons 
gebonden achten aan hetgeen 
daaromtrent is afgesproken. Ik wi l in 
alle hardheid zeggen, dat het kabinet 
hieraan is gebonden zelfs al zou het 
de overwegingen die eraan ten 
grondslag liggen, zelfstandige rechten 
voor de vrouw, niet delen. Wi j zouden 
ons ook dan houden aan de uitwerking 
van een door de Nederlandse Regering 
gesloten internationaal verdrag. 

Deze Regering is niet het type, dat 
met internationale verdragen omgaat, 
als met vodjes papier. Ik heb nog 
nooit vanuit de Kamer of elders enig 
wantrouwen - laat staan op feiten 
gebaseerd wantrouwen - vernomen 
over de vraag of wi j deze mening 
inderdaad wel zijn toegedaan. Ik vind 
het dan ook niet te verteren - ik wijs 
het dan ook af - dat, nu zich een 
probleem voordoet, wordt gezegd dat 
wi j de belofte die wi j per 1 januari 
1985 zullen inlossen, nu al hebben 
losgelaten. Ik kan echter verzekeren, 
dat er zich binnen afzienbare ti jd weer 
een probleem zal voordoen. 

Er is geen sprake van een nieuw 
kostwinnersbegrip. Er is thans sprake 
van dat iemand die voor anderen - als 
regel is dit een gezin of eventueel een 
leefeenheid - t e zorgen heeft, een 
kleine extra bescherming krijgt. Een 
discussie hierover gaan wi j niet uit de 
weg, integendeel, wi j begeren deze te 
voeren, maar niet naar aanleiding van 
dit wetsontwerp of naar aanleiding 
van het eerste het beste incident dat 
zich hierna voordoet. 

Ik heb dit onderwerp terdege 
besproken met mevrouw D'Ancona 
voordat het wetsontwerp werd 
ingediend. Vanwege de noodzaak ook 

bezuinigingen door te voeren in de 
sociale zekerheden, hoe beroerd dit 
ook is, is dit onder grote tijdsdruk 
gebeurd. Dat is iedereen bekend. Wij 
achten het correct dan een verbetering 
aan te brengen die gelijk is aan 
andere sociale zekerheidsregels. Wij 
zullen de belofte inzake naleving van 
de derde Europese richtlijn nakomen. 

De heer Willems (PSP): De Staatsse-
cretaris begon haar betoog over de 
min imum dagloonbepaling door het 
belang hiervan te adstrueren voor 
degenen die anders geen min imum-
loon zouden ontvangen. De Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft vanochtend betoogd dat de 
uitbetaling van 95% of 100% van het 
netto loon voor iedereen, zal worden 
doorgevoerd via de c.a.o.-onderhande-
lingen. Wij vragen ons daarom af of 
de bepaling van een min imum 
dagloon nog wel enige zin heeft. In 
feite is deze bepaling overbodig. Zij 
zou alleen nodig zijn in de situatie dat 
doorbetaling voor 100% onmogelijk 
werd gemaakt. 

Mijn tweede punt is, dat het om 
nieuwe wetgeving gaat, weliswaar 
naar analogie van de oude wetgeving. 
In hoeverre is deze getoetst aan de 
derde richtlijn? Uit de schriftelijke 
stukken heb ik begrepen dat de 
bepaling op gespannen voet staat met 
de derde richtlijn. Ik vind dat een 
dergelijke uitzonderingsbepaling voor 
niet-kostwinners dan niet door de 
beugel kan. Vanaf dit moment moet 
naar mijn mening rekening worden 
gehouden met de situatie vanaf 1985, 
zodat er na 1985 geen wijzigingen 
behoeven te worden aangebracht in 
wetten die in de tussenliggende ti jd 
zijn doorgevoerd. 

Staatssecretaris Dales: Het is nog net 
even te vroeg om vast te stellen of 
over de hele linie 100% doorbetaling 
zal plaatsvinden. Er is ook echt geen 
aanleiding, op dit moment te zeggen 
dat de desbetreffende bepaling kan 
worden ingetrokken. Mocht straks 
blijken dat zij overbodig is, dan is zij 
in ieder geval ook niet schadelijk 
geweest. Bij de nadere herziening zal 
zij in ieder geval geen problemen 
opleveren. Het is op dit moment nog 
veel te vroeg, daarover iets te zeggen 
en het is ook niet aan de orde. 

Ik vind niet dat wi j thans moeten 
discussiëren over de vraag of de 
bepaling al dan niet door de beugel 
kan. Ik laat mij daartoe ook niet 
verleiden. Ik wil samen met mijn 
collega D'Ancona aan de Kamer 
voorleggen welke aspecten in het 
huidige systeem van sociale zekerheid 

naar onze mening moeten worden 
herzien en op welke manier. De 
Kamer krijgt een nota, maar niet 
vandaag. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie vindt de 
bepaling van het min imum dagloon 
uitstekend. Wij realiseren ons bijzon-
der goed dat het loon van een groot 
deel van de werknemers, vooral die 
met de laagste inkomens, lang niet 
altijd door een collectieve arbeidsover-
eenkomst wordt gedekt. Wi j weten 
ook heel goed dat lang niet in alle 
arbeidsovereenkomsten de nu 
gebruikelijk geachte 100% doorbeta-
ling van het nettoloon, wel zo gebrui-
kelijk is. Wi j kunnen dat betreuren en 
vinden dat dit anders moet. Mijn 
concrete vraag is - om te kunnen 
overwegen hoe wi j verder moeten 
handelen metzo 'n kostwinnersbegin-
sel - of er enig idee is wat het zou 
kosten, nu al een bodemgarantie voor 
iedereen in te voeren? 

Staatssecretaris Dales: Ik heb daar 
geen idee van. Er is de Kamer een 
discussienota toegezegd over de 
grondslagen van de sociale zekerheid. 
Deze nota verkeert al in een opmerke-
lijk gevorderd stadium. Aangezien de 
nota die cijfers niet zal bevatten, wi l ik 
bekijken of in de discussie daarover 
indicaties kunnen worden gegeven. Ik 
zeg niet toe dat dit kan, maar ik wi l 
het wel bekijken. 

Mevrouw Brouwer (CPN): In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
wordt onder andere het financiële 
aspect als argument genoemd om nu 
toch maar de minimum dagloonbepa-
ling te handhaven. Ik vind dit in het 
licht van de hele discussie over het 
kostwinnersbegrip en de uitwerking 
van een EG-richtlijn, een argument dat 
mijns inziens niet door de Regering 
mag worden gebruikt, en waarom niet? 
Omdat in het kader van de gelijke 
behandeling steeds weer het argument 
wordt gebruikt dat een en ander te 
duur is. Als mevrouw Dales opmerkt 
dat er verschil van mening is over de 
interpretatie, stel ik voor naar de 
Europese Commissie te gaan; dat 
heeft de Emancipatieraad ook gezegd. 
Als zij echter zegt dat het te duur is 
waar blijven wi j dan met de discussie 
over het kostwinnersbegrip, want dat 
is een zaak die de Regering gaat 
introduceren in een discussie die 
verder gaat. Ik vind dat erg gevaarlijk. 

Staatssecretaris Dales: De discussie 
over de gelden zal ongetwijfeld - en 
helaas - een majeure rol spelen niet 
bij de vraag óf wij zullen voldoen, 
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maar wel op welke wijze wi j zullen 
voldoen. 

Overigens is nog gevraagd of wi j de 
Europese Commissie om advies 
hebben gevraagd. Wij hebben dit niet 
gedaan om het simpele feit dat 
mevrouw D'Ancona en ik van mening 
waren dat ons plan aanvaardbaar 
was. Er zijn ook nog andere redenen 
te geven. Wij vragen de Europese 
Commissie overigens wel eens om 
advies en zullen dit ook zeker in de 
toekomst doen. Mede gegeven de 
tijdsdruk, is er op geen enkele manier 
te verwachten dat thans de Europese 
Commissie, die vertegenwoordigd is 
bij de interpretatiediscussie, in de 
gelegenheid is - laat staan op afzien-
bare termijn - een zinnig advies te 
geven. Hier zit geen kwaad of iets 
dergelijks achter. 

De fractie van D'66 stelde de vraag 
of er plannen zijn om maatregelen te 
treffen in verband met het steeds 
vaker onder druk zetten van arbeids-
bureaus bij ontslagaanvragen voor 
zieke werknemers. Ongetwijfeld is 
hier bedoeld: regelmatig zieke 
werknemers, want anders is hiervan 
geen sprake. Ik wi l in dit verband wel 
toezeggen dat ik het onlangs aan de 
vakcentrales op schrift gestelde beleid 
waaruit blijkt dat in gevallen waarin 
sprake is van regelmatig ziekteverzuim 
niet licht tot vergunningverlening 
mag worden overgegaan, nogmaals 
onder de aandacht van de directeuren 
van de gewestelijke arbeidsbureaus 
zal brengen. Het betreft hier eigenlijk 
niets nieuws en het zou hoogtens een 
aanscherping zijn. 

Mevrouw Brouwer sprak over een 
ontslagaanvrage van 24 vrouwen bij 
een kledingfabriek. Ik kan hierop iets 
geruststellends zeggen. Op dit 
moment stelt de betrokken directeur 
van het gewestelijk arbeidsbureau 
een diepgaand onderzoek in. De 
arbeidsinspectie gaat na of er een 
causaal verband bestaat tussen het 
ziekteverzuim en de arbeidsomstan-
digheden op de arbeidsplaats. De 
directeur van het gewestelijk arbeids-
bureau gaat verder na wat bij voor-
beeld het verstorende effect is op de 
produktie, of er door de werkgever 
naar alternatieven is gezocht, wat de 
herplaatsingskansen zijn, wat de 
anciënniteitsopbouw is, enzovoort. Ik 
zal hierop nu niet in details treden; 
de Kamer kan hier altijd nog naar 
vragen. 

Ik wi l nogmaals benadrukken dat de 
directeuren van de gewestelijke 
arbeidsbureaus geen vergunningen 
verlenen op het ontsiagmotief 

'regelmatig ziekteverzuim'. Er is 
echter een wettelijke mogelijkheid in 
gevallen waarin bij voorbeeld de 
produktie zodanig wordt verstoord 
dat de werkgelegenheid van de 
overige werknemers in gevaar komt, 
dat een voortzetting van het dienstver-
band niet kan worden gevergd. In 
dergelijke gevallen kan een directeur 
van een gewestelijk arbeidsbureau 
zijn toestemming niet onthouden. Ik 
formuleer dit restrictief. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Begrijp ik 
uit het betoog van de Staatssecretaris 
dat er weinig of geen ontslagen 
worden verleend op grond van deze 
reden? 

Staatssecretaris Dales: Dat is uit mijm 
betoog af te leiden. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Kan de 
Staatssecretaris aantallen noemen? 

Staatssecretaris Dales: Deze heb ik op 
dit moment niet paraat. Ik ben bereid 
op het departement te vragen of er 
cijfers bekend zijn en zo ja, deze 
mevrouw Brouwer te verstrekken; dit 
hoort niet in mijn portefeuille en ik 
kan ook niet uit mijn eigen bagage 
putten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik zou 
graag nadere informatie ontvangen. 

Staatssecretaris Dales: Ik doe mijn 
best. 

De heer Weijers (CDA): U kunt deze 
toch in het jaarverslag vinden? 

Staatssecretaris Dales: Een aantal 
leden van de Kamer, de heren 
Leerling, Van der Vlies en Schutte en, 
zij het in geheel andere zin, mevrouw 
Ter Veld en mevrouw Brouwer 
hebben gesproken over de twee 
eerste wachtdagen. Ik meen de heer 
Schutte al te hebben beantwoord. 
Mevrouw Ter Veld en mevrouw 
Brouwer hebben gevraagd of wij niet 
nog wat restrictiever kunnen zijn met 
de mogelijkheid en nog wat meer 
weerstand kunnen bieden aan het 
gevaar, dat dit ten schade van de 
werknemers gebeurt. Daartoe zijn wi j 
bereid. Ik heb een desbetreffende 
nota van wijzigingen getekend en die 
heb ik bij mi j , wellicht mag ik die aan 
u overhandigen, mijnheer de Voorzit-
ter. De wijziging strekt ertoe te 
bepalen dat alleen bij collectieve 
arbeidsovereenkomst of daar mee 
gelijk te stellen regeling de eerste 
twee wachtdagen geheel of gedeelte-
lijk ten laste van de werknemer 
kunnen worden gebracht. Langs die 
weg wordt inderdaad tot een verster-
king van de positie van de individuele 
werknemer. 

Door mevrouw Beckers-de Bruijn, 
mevrouw Ter Veld, de heer De Korte 
en de heer Hermsen is gesproken 
over de mogelijkheid van herverzeke-
ring van wachtdagen voor kleinere 
werkgevers. Met name mevrouw 
Beckers en de heer De Korte hebben 
gesteld dat deze mogelijkheid van 
herverzekering niet beperkt dient te 
blijven tot werkgevers met een 
personeelsbestand van maximaal 10 
werknemers, doch dat die grens moet 
worden bijgesteld naar werkgevers 
met een personeelsbestand van 
maximaal 35 werknemers. Ook de 
heer Hermsen acht stellig argumenten 
aanwezig voor enige verruiming van 
het getal van 10 werknemers. Mevrouw 
Ter Veld vraagt wat de achtergrond 
van de keuze van de Regering is 
geweest om de grens bij een perso-
neelsbestand van 10 werknemers te 
leggen. 

Allereerst zij opgemerkt dat voor 
werkgevers die meer dan 10 werkne-
mers in dienst hebben herverzekering 
van wachtdagen in principe tot de 
mogelijkheden zal blijven behoren. 
Wel zullen in de daartoe in overleg 
met de sociale partners te stellen 
regelen voorwaarden worden opgeno-
men. Daarbij kan onder meer worden 
gedacht aan die werkgevers, die op 
het punt van arbeidsomstandigheden, 
verzuimpreventie en dergelijke een 
actief beleid voeren. Zij zullen daarvoor 
wél een dekkende opslagpremie 
dienen te betalen. 

Een verhoging van de grens van 10 
tot 35 werknemers zal tot gevolg 
hebben dat circa 95% van de werkge-
vers voor herverzekering in aanmer-
king komt. Dit valt af te leiden uit de 
zeker punt 2.2 van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
vermelde gegevens. Dat... 

De heer De Korte (VVD): Dat argument 
ken ik. Maar ik heb ook gevraagd naar 
het aantal werknemers, want dat is in 
dit geval veel relevanter. 

Staatssecretaris Dales: Inderdaad 
heeft de heer De Korte gevraagd, 
hoeveel werknemers dat zijn. Ik heb 
dat nu weer in herinnering, maar ik 
zal eerst mijn zin afmaken. Even 
afgezien van het antwoord op die 
vraag, brengt zulk een ontwikkeling 
het voorgestane eigen risico dragen 
van werkgevers voor wachtdagen 
toch wel in gevaar. Niettemin is het 
getal 10 door de Regering nog 
nimmer genoemd in de zin van: dat is 
het, daarover valt niet te praten. 
Neen, het is aanduidenderwijs 
gegeven. In de tweede, maar niet in 
de laatste plaats hebben ook de 
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vragen uit de verschillende hoeken 
van de Kamer de Regering tot de 
overtuiging gebracht dat het verstan-
dig is, mede gelet op het feit dat er 
allerlei andere grenzen gehanteerd 
worden - er is gewezen op de Wet op 
de ondernemingsraden en de WAG - , 
hierover nog advies te vragen. Ik zeg 
hoe dat dit zal gebeuren. 

Wellicht kan ik de heer Ue K.orte nu 
iets minder bekommerd bekennen, 
dat ik zijn vraag niet in de door hem 
bedoelde zin had opgevat en dat ik 
het antwoord hem nu moet schuldig 
blijven. Well icht mag het alsdan 
gegeven worden. 

De heer De Korte (VVD): U gaat dus 
eerst advies vragen. Denkt u daarbij 
aan de SER? 

Staatssecretaris Dales: Ja. 

De heer De Korte (VVD): En de 
Sociale Verzekeringsraad? 

Staatssecretaris Dales: Dat zou ook 
kunnen, maar dat durf ik nu niet met 
zekerheid te zeggen. In ieder geval is 
het mijn bedoeling op de gepaste 
plaats advies te vragen. Uit het 
voorgaande volgt, dat ik de motie op 
dit moment niet zo opportuun acht. 

Mevrouw Brouwer heeft gevraagd 
of werkloze werknemers, die een 
WW-uitkering ontvangen, indirect de 
wachtdagen voor eigen rekening 
moeten nemen. Als de betrokken 
werkloze zolang werkloos blijft dat hij 
de maximumtermi jn van 130 dagen 
haalt, dan heeft de voorgestelde 
regeling inderdaad tot gevolg dat 
degene die tijdens die werkloosheid 
een keer ziek is geweest die 130 
dagen eerder bereikt dan nu, normaal 
gesproken, het geval is. Het treffen 
van compenserende maatregelen ligt 
niet in de rede, noch het uit de 
ziekenkassen betalen van ziekengeld 
over de wachtdagen, zoals in de 
memorie van antwoord en in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
nader is toegelicht. 

De heer Leerling vraagt de Regering 
een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijkheid om in geval van een 
ongeluk buiten het bedrijf aparte 
verzekeringen in te stellen, zodat niet 
langer een beroep op ziekengeld 
behoeft te worden gedaan. Zoals in 
de nota naar aanleiding van het 
eindverslag al is gesteld, worden 
ongevallen buiten het bedrijf door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
niet afzonderlijk geregistreerd. Het 
deel van het verzuim dat aan ongeval-
len buiten het bedrijf te wi j ten is, is 
derhalve niet bekend . Ik ben evenwel 

bereid na te gaan of en in hoeverre in 
bestaande ziekteverzuimregistratie-
systemen een dergelijk onderscheid 
kan worden gemaakt. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik kom nog 
even terug op de werkloze werkne-
mers. Zij zegt dat het vijf dagen kan 
schelen. Stel nu dat iemand in die 
periode drie keer ziek is, dat is drie 
keer vijf dagen, dus vijftien dagen. 
Scheelt hem dat dan 15 dagen 
WW-uitkering? Misschien nog meer? 

Staatssecretaris Dales: Mag ik het 
antwoord hierop nog even opschor-
ten? Dit vergt een bekendheid met de 
details van de regelingen die ik niet 
heb. 

De heer Leerling heeft nog gevraagd 
of in geval van loonderving ten 
gevolge van een ongeval buiten het 
bedrijf de particuliere wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering van 
degene die schuld heeft aan het 
ongeluk aangesproken kan worden en 
niet het ziekengeld in het kader van de 
Ziektewet. Op grond van de Ziektewet 
heeft de werknemer, die wegens 
ziekte ongeschikt is tot het verrichten 
van zijn arbied, recht op ziekengeld, 
ongeacht de oorzaak van de ziekte. 
Dat laatste is een groot goed. Dit leidt 
ertoe dat de schade ten gevolge van 
de loonderving voor de werknemer 
beperkt blijft, zodat hij in het algemeen 
niet of slechts in beperkte mate, 
namelijk voorzover die loonderving 
niet volledig wordt vergoed, de 
schade op grond van een algemeen 
burgerrechtelijke bepaling zou kunnen 
verhalen op de schuldige daarvan. 
Dat kan thans niet. Dan zou er een 
uitsplitsing van oorzaken moeten 
komen. Daar moeten wi j heel voorzich-
tig mee zijn. Daar moeten wi j op dit 
moment niet aan beginnen. 

De heer Leerling (RPF): Wij zijn nu 
bezig met het wijzigen van allerlei 
sociale voorzieningen en stelsels. Zou 
dit ook niet moeten gebeuren als het 
zou kunnen leiden tot een volumebe-
perking en een vermindering van het 
beroep op de uitkeringen van de 
ziekengelden? 

Staatssecretaris Dales: Het zou een 
beperkte, een gevaarlijke en omslach-
tige wijze van privatisering zijn. Ik 
voel daar niets voor. 

Mevrouw Brouwer heeft het in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag aan de leden van de D'66-fractie 
gegeven antwoord ter sprake gebracht 
dat ook door langdurig zieken een 
beroep op de Algemene Bijstandswet 
kan worden gedaan, indien zij door 
bijzondere omstandigheden niet in de 

noodzakelijke kosten van bestaan 
kunnen voorzien. Dat is nogal logisch, 
want mevrouw Brouwer weet uitsteked 
dat elke Nederlander... 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijn vraag 
was ook of dat nu het perspectief was 
dat de Regering aan iemand biedt als 
hij toevallig onder de Algemene 
Bijstandswet valt. 

Staatssecretaris Dales: Natuurlijk niet. 
Het is wel het perspectief voor een 
ieder te weten dat, als hij zo raar in 
de nesten komt, er nog altijd de 
Algemene Bijstandswet is. Ik hecht er 
wel aan even te zeggen, dat het een 
groot goed is. Men doet het naar mijn 
gevoel iets te vaak in discussies 
voorkomen alsof iemand dan een 
grote ramp overkomt, terwij l het 
omgekeerde het geval is: als men 
getroffen wordt door een grote ramp, 
dan is er de bijstandswet; dat is een 
groot goed. 

Nu geef ik het antwoord dat ik 
zoeven niet kon geven met betrekking 
tot de WW. Is men binnen één maand 
ziek en komt men dus in de WW, dan 
tellen de wachtdagen éénmaal. Duurt 
de ziekte langer dan één maand, dan 
tellen de wachtdagen niet opnieuw. 
Het voorbeeld van mevrouw Brouwer 
kan in principe voorkomen. Ik heb er 
behoefte aan, die zaak nog verder uit 
te vlooien. Ik zal haar mijn bevindingen 
rechtstreeks doen toekomen. Mocht 
zij er aanleiding toe zien, dan kan zij 
er in een volgende termijn op terug-
komen. 

Mijn laatste punt betreft het amen-
dement van de heer De Korte inzake 
bedrijfsongevallen en beroepsziekten. 
De heer Hermsen heeft opgemerkt, 
dat het amendement hem aanspreekt 
en dat de kwestie hem ter harte gaat. 
Deze zaak is wel gewichtig. 

Het kabinet stelt zich op het stand-
punt dat het eventueel toekennen van 
hogere percentages een zaak is die 
voor verantwoordeli jkheid van de 
sociale partners moet bli jven. Het 
komt ons niet juist voor, dat de 
wetgever deze verantwoordeli jkheid 
ten dele, namelijk wat betreft bedrijfs-
ongevallen en beroepsziekten, van 
de sociale partners zou overnemen. 

Ook is het onderscheid dat zo wordt 
gecreëerd tussen werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn ingevolge een 
bedrijfsongeval of een beroepsziekte 
enerzijds en ingevolge een aan de 
persoon gebonden ziekte anderzijds, 
niet gelukkig. Dergelijke verschillen 
zijn in de sfeer van de sociale zekerheid 
sinds lang komen te vervallen. 
Herinvoering thans in het Burgerlijk 
Wetboek lijkt ons onjuist. 
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Voor het overige zij erop gewezen, 
dat het begrip beroepsziekte in een 
privaatrechtelijke regeling als artikel 
1638 c van het Burgerlijk Wetboek in 
de praktijk uiterst moeilijk hanteerbaar 
zal blijken te zijn en de rechtszekerheid 
niet zal bevorderen. Het gaat om 
relatief kort lopende aanspraken op 
loon en niet zelden zal eerst na 
verloop van t i jd, soms van zeer veel 
t i jd, kunnen worden vastgesteld, of 
van een aan het beroep inherente 
ziekte kan worden gesproken. 

Voorts zal de interpretatie van dit 
begrip vanwege de noodzakelijkerwij-
ze globale formulering problemen 
oproepen en aanleiding geven tot een 
casuïstische jurisprudentie. Met name 
de heer Hermsen weet zeer wel wat 
dat beduidt. 

In de laatste maar niet in de minste 
plaats impliceert het amendement 
ook het loslaten van het uitgangspunt 
van het kabinet, dat door de Minister 
ook in dit debat enige malen is 
verwoord, dat het niet onredelijk is bij 
niet werken, denkend aan de werklozen 
en andere uitkeringsgenieters, een 
uitkering van 80 % bruto over de 
gehele linie aanvaardbaar te achten. 

Om deze veelheid van redenen 
ontraden wij het amendement. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb vanmorgen na 
afsluiting van mijn beantwoording 
aan de Kamer gezegd, dat ik nadat 
mevrouw Dales haar beantwoording 
zou hebben afgerond, nog graag 
gelegenheid wilde hebben om een 
enkele opmerking te maken over de te 
volgen procedure en het standpunt 
van het kabinet. De Staatssecretaris 
en ik hebben vandaag het wetsontwerp 
naar beste vermogen toegelicht en 
verdedigd. 

Hoezeer wi j ervan overtuigd zijn dat 
de Kamer bereid is onze argumenten 
zwaar te laten wegen, ik meen toch 
dat wij er verstandig aan doen, in te 
gaan op de suggestie van onder 
anderen de heer Hermsen als woord-
voerder van de grootste regeringsfrac-
tie om de afhandeling van het wets-
ontwerp nu niet te forceren en om 
een mogelijkheid te zoeken tot nader 
beraad. 

Wij hebben goed geluisterd naar de 
woordvoerders van de fracties in deze 
Kamer. Daaruit hebben wi j de conclu-
sie getrokken dat afhandeling nu 
hoogstwaarschijnlijk niet zal leiden tot 
het door de Regering gewenste 
resultaat en dat voortgezette behande-
ling, met dat gewenste resultaat voor 

ogen, nog enige ti jd zal vergen. Dat 
betekent dat invoering van de wet 
Nadere afspraken wettelijke voorzie-
ningen ter zake van uitkeringen en 
loonafspraken voor werknemers bij 
ziekte (17348) met ingang van 1 juli 
aanstaande dan niet mogelijk zal zijn. 

De Regering heeft, luisterend naar 
de opstelling van met name de 
regeringspartijen - het gaat immers 
om een ontwerp van het kabinet - en 
ook na beraad met hen, voorts de 
conclusie getrokken dat de procedure 
en de verdere behandeling moeten 
worden afgestemd op een invoering 
van de wet op 1 januari 1983. Dan zal 
het nodig zijn dat de Kamer ti jdig voor 
het begin van de ca.o."besprekingen 
met betrekking tot 1983 over het 
wetsontwerp heeft beslist. Er moet 
dan daarover duidelijkheid zijn. Dat 
betekent dat de opvatting van de 
Regering voor het zomerreces aan de 
Kamer bekend moet zijn. 

Het niet invoeren van de wet met 
ingang van 1 juli aanstaande heeft 
gevolgen voor de Voorjaarsnota. 
Zoals ik vanmorgen al heb uiteenqezet 
zal, uit hoofde van het niet invoeren 
per 1 jul i , een niet onaanzienlijke 
verhoging van de premies van de 
werknemersverzekeringen nodig zijn. 
Nu de veronderstelde lastenverzwa-
ring voor ondernemingen als gevolg 
van het niet invoeren van de wet met 
ingang van 1 juli 1982 achterwege 
blijft, is de in de Voorjaarsnota 
voorziene premieverschuiving dan 
ook niet meer nodig. De voorziene 
verhoging van werknemerspremies 
zal nu nodig zijn om de onstane 
tekorten in de fondsen aan te vullen. 
Ik voeg er overigens aan toe dat een 
verdere verhoging van werknemers-
premies als in de Voorjaarsnota is 
voorzien, niet juist zou zijn. Deze 
stelling lag trouwens ook opgesloten 
in de uitspraken zowel van de heer 
Hermsen als van mevrouw Ter Veld. 

Uitstel van de invoering van de wet 
nadere wettelijke voorzieningen ter 
zake van uitkeringen en loonafspraken 
voor werknemers bij ziekte zal ook, 
zoals ik vanmorgen heb aangeduid, 
mogelijke gevolgen hebben voor de 
lastenverdeling.waaronder ook de 
positie van de minima valt. Ik ben 
voornemens in de Ministerraad voor 
te stellen om, indien er ongunstige 
gevolgen mochten optreden, ter 
compensatie maatregelen te treffen. 

Mijnheer de Voorzitter! Als gevolg 
van hetgeen ik nu meedeel, verzoek ik 
u - het is uiteraard aan de Kamer om 
dat te beslissen - om van het aan de 
orde zijnde wetsontwerp de bespre-
king nu te onderbreken. Ik geloof dat 

dit technisch heet: van de agenda 
afvoeren. Voor alle duideli jkheid: ik 
vraag geen schorsing van de beraad-
slaging. Ik vraag onderbreking van de 
behandeling van het wetsontwerp en 
uitstel tot een later ti jdstip. 

• 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar ik aanneem wordt 
hier een zeer ondoorzichtig spel 
gespeeld. Het spel wordt nog steeds 
gespeeld, de knikkers zijn verloren. 
Dat zijn de ombuigingen. Het doel van 
de operatie was te komen tot ombui-
gingen van 1,4 mld. Ook het verzuim 
zou worden bestreden. Het komt er 
niet van. De doelstelling van het 
kabinet was al een heel eind omlaag 
geschroefd. Nu zien wi j , dat de 
regeringscoalitiepartners elkaar in een 
volstrekt ondoorzichtige verhouding 
hebben gemanoeuvreerd. De vraag is 
wie nu het gezichtsverlies moet lijden. 

De bewindsman heeft - daarvoor 
heb ik zelfs nog respect - vanuit een 
nulpositie geprobeerd de zaak 
overeind te halen. De coalitiepartners, 
D'66 en CDA, hebben in een soort 
nationale oppositie met ons gepro-
beerd, het voorstel van tafel te 
krijgen. 

Er moest vandaag natuurlijk iets uit 
het voorstel voortvloeien, maar dat 
gebeurt niet. De Minister heeft eerder 
in de behandeling gezegd, dat het 
eerder gisteren dan vandaag nodig 
was dat het wetsontwerp werd 
afgehandeld. Nog geen dik uur later is 
hij gekomen met het voorstel, de 
behandeling maar te onderbreken. Ik 
begrijp daar helemaal niets van! 

Wij hebben gezien dat er onzeker-
heid is aan het front van de sociale 
partners. Die onzekerheid blijft nu, 
want het wetsontwerp blijft ergens 
hangen. Niemand weet precies wat er 
nu gaat gebeuren. Het enige dat wij 
weten is dat het niet per 1 juli wordt 
ingevoerd. De Minister heeft echter 
vastgehouden aan 1 januari. De zaak 
zo zijnde, had het veel meer voor de 
hand gelegen haar vandaag af te 
handelen. Dat zou geheel in de geest 
van de woorden die de heer Den Uyl 
eerder heeft uitgesproken zijn geweest. 
Ik vind wat gebeurt hoogst onbegrij-
pelijk. 

Ik begrijp natuurlijk best dat het 
gezichtsverlies een beetje moet 
worden verdeeld. De pers zal wel 
uitmaken wie het meest heeft verloren 
op dit punt. Ik blijf het een vrij schan-
dalige vertoning vinden. Waar de 
behandeling van dit wetsontwerp al 
zo lang tot emoties en commotie leidt, 
meen ik, vanuit onze oppositie, dat 
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wi j de behandeling van het wets-
ontwerp vandaag zouden moeten 
afronden. Dat zou mijn voorstel zijn. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft mijn vraag van vanmorgen over 
het effect van de premieverhoging 
voor de minima en de compensatie 
daarvan heel duidelijk beantwoord. 
Hij heeft zojuist gezegd dat hij de 
Ministerraad een voorstel zal doen in 
de zin die wi j vanmorgen hebben 
aangegeven. Mijn fractie kan zijn 
besluit billijken. Ik zou alleen nog 
wil len vragen of een en ander leidt tot 
vertraging in het verschijnen van de 
Voorjaarsnota. Kan de Minister een 
aanduiding geven van het moment 
waarop wij die kunnen verwachten? 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik behoef alleen de vragen 
van mevrouw Beckers te beantwoor-
den. 

Uiteraard zal een beslissing tot 
onderbreking van de behandeling van 
het wetsontwerp en tot het afzien van 
invoering per 1 juli het nodige gecijfer 
vragen. Ik meen echter niet dat dit 
behoeft te leiden tot uitstel van de 
definitieve Voorjaarsnota. Ook 
daarmee is haast geboden. 

Ik vind dat het niet op mijn weg ligt, 
op de opmerkingen van algemeen 
politieke aard van de heer De Korte te 
reageren, met uitzondering van één 
punt. Mijn departement en het kabinet 
hebben de afgelopen maanden veel 
verzet wil len verdragen om te bereiken 
dat het wetsontwerp op een zodanig 
ti jdstip zou kunnen worden aanvaard, 
dat het per 1 juli zou kunnen functio-
neren. In mijn opmerking van zoeven 
lag de conclusie besloten dat dit niet 
is gelukt. De beslissing die ik zoeven 
dan ook mededeelde, is helder. 
Invoering per 1 juli is komen te 
vervallen. Er blijft niets vaags hangen. 
Wij hebben de nadrukkelijke intentie 
om nog vóór het reces een beslissing 
te nemen. Er is geen sprake van een 
andere invoeringsdatum dan 1 januari 
1983. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de algeme-
ne beraadslaging te schorsen en het 
wetsontwerp tot nader order van de 
agenda af te voeren. 

De heer De Korte (VVD): Ik ben van 
mening dat er onzekerheid blijft 
bestaan. Wij zijn van mening dat dit 
wetsontwerp vandaag moet worden 
afgehandeld en dit zou ik dan ook 
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graag als voorstel in stemming 
gebracht wil len zien. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Ook wi j 
hadden graag gezien dat het wets-
ontwerp werd afgehandeld. Indien dit 
was gebeurd, was het wetsontwerp 
wellicht in grote verwarring ten onder 
gegaan, hetgeen wi j , gezien het 
belang van het wetsontwerp, zeer 
zouden betreuren. Om die reden 
respecteren wi j het besluit van de 
Regering. Wij vinden het bijzonder 
belangrijk dat t i jdig voor de aanvang 
van het arbeidsvoorwaardenoverleg 
duidelijkheid bestaat. Dit vereist dat 
het wetsontwerp nog vóór het 
zomerreces door beide Kamers zal 
zijn behandeld. Als dan niet gebeurt, 
doorkruisen wi j opnieuw het arbeids-
voorwaardenoverleg. 

De heer Lubbers (CDA): Ik betreur het 
dat de heer De Korte thans dit voorstel 
doet. Ik had begrepen dat ook hij 
inzag dat aan het wetsontwerp in de 
huidige vorm het risico kleefde van 
stijging van arbeidskosten, hetgeen 
een negatief effect zou hebben op de 
werkgelegenheid. Ik had gehoopt dat 
hij dit argument, naast zijn waardering 
voor het voorstel, ook in zijn beschou-
wing zou betrekken. Het lijkt mij een 
goede wetgeving ten goede te komen 
als wi j deze zaak nog eens rustig 
beschouwen. Ik vind het jammer dat 
het politieke spel over gezichtsverlies 
de overhand krijgt op zakelijke 
argumentatie van zijn kant. 

De heer De Korte (VVD): Wij hebben 
verschillende keren naar voren 
gebracht dat wi j dit wetsontwerp niet 
wilden. Wij hadden begrepen dat ook 
anderen in de Kamer het niet wilden. 
Als zij, omdat zij deel uitmaken van de 
coalitie, het nemen van een beslissing 
hierover nog enkele maanden voor 
zich uit wil len schuiven, dan is dat 
voor hun verantwoording. Ik vind het 
ten opzichte van werkgevers en 
werknemers en al diegenen die zich 
met veel vernuft, inspanning en 
intelligentie hebben ingespannen om 
dit van de grond te krijgen, onverant-
woord om het nu zo te laten liggen. 
Vanuit die verantwoordeli jkheid 
stellen wi j aan de Kamer voor, deze 
behandeling thans voort te zetten. Wij 
hebben de overtuiging dat het 
wetsontwerp dan inderdaad verwor-
pen zou kunnen worden, maar wi j 
zullen wel zien. 

De heer Lubbers (CDA): De heer De 
Korte handhaaft zijn voorstel en hoopt 
— naar ik aanneem — dat zijn 
argumentatie ook indruk maakt. 
Namens mijn fractie hecht ik er 
daarom aan met klem te zeggen dat 

Ziektewet 

w i j , ondanks onze bezwaren tegen het 
wetsontwerp in zijn huidige vorm, het 
vraagstuk van de noodzaak om in de 
Ziektewet bezuinigingen aan te 
brengen op tafel wil len houden. 
Verder steunen wi j de Minister in zijn 
opvatting dat er helderheid moet zijn 
voor de c.a.o.-partners die over het 
jaar 1982 spreken. Die helderheid is 
op dit moment geschapen en daarmee 
hebben wi j aan onze verplichtingen 
voldaan. Het verdriet mij bijzonder dat 
ik in de bijdrage van de VVD niets heb 
gemerkt van een werkelijke bezorgd-
heid over de kostenstijgingen. Het 
gaat alleen over de vraag wat niet 
mag gebeuren. Het gaat ons juist om 
de vraag wat er wel moet gebeuren. 

De heer De Korte (VVD): Ik vind het 
bijzonder jammer dat de heer Lubbers 
tijdens dit debat blijkbaar bijzonder 
weinig belangstelling heeft getoond. 
Het is een erg boude bewering dat w i j 
in onze bijdrage geen blijk hebben 
gegeven van onze zorg met betrekking 
tot dit wetsvoorstel. Wij hebben 
geconcludeerd dat er geen enkele 
ombuiging uit naar voren zou komen. 
Wij concludeerden ook dat er een 
lastenverzwaring voor het bedrijfsle-
ven van 1 miljard gulden uit naar 
voren kwam. Wij signaleerden een 
tegenvaller voor het financieringste-
kort van 320 miljoen gulden. De 
loonsomstijging gaat naar onze 
mening 1 % uit boven de toegestane 
ruimte voor de eigen-risicodragers. Er 
is ook nog een minder fraaie bepaling 
voor het minimum-dagloon. Dat 
waren voor ons redenen om tegen dit 
wetsvoorstel te zijn. De heer Lubbers 
heeft dat blijkbaar niet aangehoord. Ik 
heb het nu in ieder geval nog even 
herhaald voor het inzicht van de heer 
Lubbers. 

De heer Lubbers (CDA): Ik blijf bij het 
doordenken over dit vraagstuk 
rekenen op deconstructieve medewer-
king van de VVD. Wellicht zien wij 
elkaar hierbij nog eens terug. 

De Voorzitter: In stemming komt mi jn 
voorstel, de algemene beraadslaging 
te schorsen en het wetsontwerp tot 
nader order van de agenda af te 
voeren. 

Het voorstel 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 de PSP 
tegen dit voorstel hebben gestemd. 

De heer Schutte heeft zich moeten 
laten verontschuldigen. 
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Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Regeling van de 
fusie van naamloze en besloten 
vennootschappen (16453). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Van der Burg (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De tekst van 1960 van 
het in 1976 ingevoerde Boek 2 
(rechtspersonen) van het Burgerlijk 
Wetboek bevatte in de rubriek 
'Algemene Bepalingen' art. 2.1.12, dat 
de juridische fusie regelde. Dit artikel 
is niet in de ontwerp-invoeringswet 
Boek 2 opgenomen vanwege de in 
EG-verband aangekondigde richtli jn, 
waarvan wi j de aanpassingswet 
vandaag bespreken. Dit wetsontwerp 
vormt een belangrijk stuk wetgeving 
ter uitvoering van de Derde Richtlijn 
van de Raad van Europese Gemeen-
schappen, inzake vennootschapsrecht, 
van 9 oktober 1978. 

De Minister heeft een wetsontwerp 
over de fusie van verenigingen en 
stichtingen aangekondigd. De SER-fu-
siegedragsregels worden vooralsnog 
in codevorm gehandhaafd. Erg stil is 
het geworden rond de wetgevings-
plannen betreffende een preventieve 
materiële fusietoetsing. Kan de 
Minister mededelen wat het kabinet 
op dit punt van plan is? Het SER-advies 
inzake de toekomstige juridische 
status van de fusiegedragsregels en 
inzake een preventieve materiële 
toetsing van fusies door de overheid, 
dateert alweer van 1977. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor 
aandeelhouders en ondernemingsraad 
is het van vitaal belang, bij een fusie 
inzicht te hebben in de bemanning 
van de raad van bestuur en, zo die er 
is, de raad van commissarissen van 
de nieuwe rechtspersoon. 

Vandaar dat de CDA-fractie heeft 
aangedrongen in het voorlopig 
verslag, blz. 1 en 2, op de verplichting 
tot opname van deze voornemens in 
het fusievoorstel. De fractie is ver-
heugd over het feit dat de Minister bij 
nota van wijzigingen deze wens van 
de CDA-fractie ten aanzien van de 
Raad van Commissarissen niet alleen 
voor structuurvennootschappen heeft 
overgenomen, maar heeft uitgebreid 
tot elke verkrijgende vennootschap. 
Het gegeven van de samenstelling 
van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen kan zo door de 
aandeelhouders en de onderneming-
raad worden meegewogen in de 

besluitvorming naar aanleiding van 
het fusievoorstel. 

Geen antwoord heeft de CDA-fractie 
van de Minister gekregen op de op 
blz. 1 van het voorlopig verslag 
geponeerde stelling, dat bestaande 
afspraken omtrent het aftreden van 
commissarissen, neergelegd in een 
rooster van aftreden, niet meer 
gelden ten aanzien van de commissa-
rissen die deel uit gaan maken van de 
Raad van Commissarissen van de 
overnemende vennootschap. Binnen 
de verkrijgende vennootschap zullen 
daaromtrent nieuwe afspraken 
moeten worden gemaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
memorie van antwoord, blz. 1 en 2, 
blijkt dat de Minister, evenals de 
CDA-fractie, een fusie met een 
gefailleerde vennootschap mogelijk 
lijkt. Deze constatering is onder meer 
van belang vanuit het oogpunt van 
steunverlening aan bedrijven in 
moeili jkheden. Voorwaarde voor een 
dergelijke steunverlening kan immers 
zijn dat de samenwerking, waaronder 
fusie, wordt nagestreefd. Zijn de 
onderhandelingen met de verdwijnen-
de vennootschap al begonnen en 
afgerond vóór het faill issement van 
deze vennootschap, uitgelokt door 
een derde-schuldeiser, dan dient 
alsnog de fusie tot stand te kunnen 
komen. Het verbod van artikel 310, 
tweede lid, van het wetsontwerp treft 
in de ogen van de CDA-fractie derhalve 
uitsluitend het verlijden van de akte 
van fusie. Dit geldt eveneens voor de 
beslissing tot opheffing van het 
faillissement dan wel de beëindiging 
van de surséance van betaling. De 
rechtbank zal dit besluit evenwel, met 
het oog op een fusie, alleen mogen 
nemen als ook inderdaad vaststaat 
dat curator of bewindvoerder namens 
de verdwijnende, niet meer failliete 
vennootschap, onherroepelijk ge-
machtigd is de akte van fusie te 
verlijden. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de 
indiening van het wetsontwerp had 
de Minister van Justitie de fiscale kant 
onbesproken gelaten. Zoals bleek uit 
het voorlopig verslag, blz. 2, was dit 
voor de CDA-fractie een punt van 
grote zorg, waarvan ook in het 
eindverslag, blz. 1 en 2, werd blijk 
gegeven. Uit de nota naar aanleiding 
van het eindverslag, blz. 2-4, noteert 
de CDA-fractie met erkentelijkheid dat 
alvorens voor de figuur van de 
juridische fusie wordt overgegaan tot 
wetgeving in de fiscale sfeer, de 
Staatssecretaris van Financiën bij een 
juridische fusie de bestaande praktijk 
voor het bedrijfsleven en dergelijke 

zoveel mogelijk tot richtsnoer neemt, 
waarvan de hoofdli jnen in de Staats-
courant zijn gepubliceerd, zodat bij 
belanghebbenden in belangrijke mate 
mogelijke onzekerheid wordt wegge-
nomen. 

Wanneer de civielrechtelijke figuur 
van de juridische fusie gebruikt wordt, 
mogen er bij belanghebbenden over 
de fiscale gevolgen geen onzekerhe-
den bestaan. Is dit toch het geval, dan 
zal men de aanwending van de 
juridische fusie achterwege laten. 
Namens de CDA-fractie dring ik aan 
op wetgeving voor de figuur van de 
juridische fusie naast de bestaande 
fiscale regelingen voor de aandelen-
en bedrijfsfusie. De belangrijkste 
gevolgen op fiscaal gebied kunnen en 
moeten op korte termijn geregeld 
worden. Kan de Staatssecretaris van 
Financiën hieromtrent de Kamer een 
toezegging doen? 

Mijnheer de Voorzitter! Het tijdperk 
van de fusies in grote omvang en 
intensiteit lijkt voorlopig achter ons te 
liggen. Op het internationale vlak 
kennen wij sedert enige jaren de 
zogenaamde 'ontvlechtingen'. Doch 
ook binnen de Nederlandse rechtssfeer 
is behoefte aan een 'uitgewerkte' 
rechtsfiguur, die de gevolgen van het 
opsplitsen van concerns regelt. In dit 
verband vraagt de CDA-fractie de 
Minister nadere mededelingen te 
doen over de voortgang van de 
besprekingen omtrent de splitsings-
richtlijn, die te Brussel plaatsvinden. 

De CDA-fractie gaat akkoord met 
het wetsontwerp, zoals het thans, na 
de indiening van de vierde nota van 
wijzigingen, voor ons ligt. Titel 6 van 
Boek 2 (Rechtspersonen) van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de juridische 
fusie gaat regelen, bevat een groot 
aantal bepalingen betreffende een 
materie, die in 1960 nog aanleiding 
gaf tot één artikel. De juridisch fusie 
van de NV en BV wordt op korte 
termijn wettelijk geregeld. Verenigin-
gen, waaronder coöperatieve vereni-
gingen en stichtingen, zullen hopelijk 
op korte termijn volgen. 

Onder invloed van 'Brussel' onder-
gaat ons rechtspersonen" en vennoot-
schapsrecht grote verandering. De 
tijden van globale en korte wetgeving, 
die om flexibiliteit geprezen werd, 
zoals het NV-recht uit 1928, lijken 
voorbij. Het inplanten van EEG-richtlij-
nen in ons nationale recht vereist veel 
energie en kunde. In de persoon van 
de Minister van Justitie feliciteer ik 
mede de stafafdeling Wetgeving van 
zijn departement met het wetsontwerp. 

Mijnheer de voorzitter! Collega Max 
Tripels van de VVD kan helaas 
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vanmiddag niet aan dit debat deelne-
men. Hij ondersteunt mijn verzoek 
aan de Staatssecretaris van Financiën 
terzake van wetgeving op fiscaal 
gebied van de juridische fusie. 

Ik meen, dat de laatste nota van 
wijzigingen één amendement van 
mevrouw Wessel-Tuinstra van D'66 
overbodig maakt. Voor de twee 
andere amendementen wacht ik 
gaarne het oordeel van de Minister af. 

D 
De heer Patijn (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De voorgeschiedenis van 
het wetsontwerp dat wi j in deze kleine 
kring behandelen is lang. Evenals de 
besloten vennootschap, de belasting 
over de toegevoegde waarde, de 
gelijkstelling van man en vrouw in de 
sociale wetgeving en vele andere in 
het Nederlandse rechtstelsel inmiddels 
verankerde beginselen, ligt Europees 
recht aan de nu te behandelen 
materie ten grondslag. Het Europese 
vennootschapsrecht dringt langzaam 
door in het Nederlandse privaatrecht. 
Zoals de Regering schrijft, kende de 
Nederlandse wetgeving het begrip 
'fusie' in zijn geheel niet. 

Het wetsontwerp is echter beperkt 
in velerlei opzicht. Het gaat uitsluitend 
over de fusie van twee vormen van 
rechtspersonen: NV's en BV's. Fiscale 
bepalingen ontbreken, de bescher-
ming van de rechten van werknemers 
is ondergebracht in andere wetgeven-
de bepalingen en de splitsing van 
rechtspersonen is iets wat nog in 
Brussel onderhanden is. 

Ik weet uit eigen ervaring hoe 
langzaam de Brusselse wetgevingsmo-
lens draaien. Het besef dat het nu 
eenmaal onmogelijk is, in een Europe-
se Gemeenschap van tien landen met 
zeer uiteenlopende rechtstelsels in 
een hoger tempo tot Europees 
vennootschapsrecht te komen, is 
algemeen. Er blijft dan wel het 
onbevredigende gevoel dat belangrijke 
onderdelen van het Nederlandse 
vennootschapsrecht worden gewijzigd 
zonder dat Regering, parlement en 
betrokkenen inzicht hebben in welke 
context zij hun wetgevende arbeid 
verrichten en of de belangen van 
justitiabelen, werknemers en aandeel-
houders, voldoende zijn afgewogen. 

Dit wetsontwerp is daarvan - zoals 
eerder is opgemerkt - een treffend 
voorbeeld. De keuze die Regering en 
parlement in zo'n geval hebben is öf 
af te wachten tot meer inzicht bestaat 
in de totale wetgeving op het betref-
fende terrein, dan wel in te stemmen 
met gedeeltelijke aanpassingen van 

de Nederlandse wetgeving zonder de 
weg naar verdere wijzigingen, op 
grond van nadere Europese wetge-
ving, af te sluiten. Er zijn twee redenen 
waarom uitsluitend de tweede weg 
open staat. In de eerste plaats dwingt 
een richtlijn de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap binnen een 
bepaalde ti jd hun wetgeving aan te 
passen. Er is een verplichting tot 
uitvoering; slechts vorm en wijze van 
uitvoering zijn vri j. In de tweede 
plaats brengt de open Nederlandse 
economie die ook zijn uitdrukking 
heeft gekregen in de instelling van de 
Europese gemeenschappelijke 
markt, met zich mee dat aanpassingen 
van wetgeving uit het oogpunt van 
gelijkberechtiging van eigen en 
andermans onderdanen noodzakelijk 
zijn. 

In die situatie kan mijn fractie een 
wetsontwerp als het onderhavige 
nauwelijks anders beoordelen dan 
binnen de beperkte context waarbin-
nen dit tot stand is gekomen. Met 
andere woorden: kon deze Minister, 
gelet op de tekst van de derde 
EEG-richtlijn en het bestaande 
Nederlandse vennootschapsrecht, een 
fusieregeling voorstellen zoals hij 
deze heeft voorgesteld? Deze margina-
le toetsing kunnen wij daarom des te 
gemakkelijker verrichten omdat voor 
de techniek van de gekozen wetgeving 
de Commissie Vennootschapsrecht, 
de Koninklijke Notariële Broederschap, 
de Nederlandse Orde van Advocaten, 
het Nederlands Genootschap van 
Bedrijfsjuristen en een ruim aantal 
individuele auteurs ons van het 
nodige materiaal hebben voorzien. 

De Minister en zijn medewerkers 
hebben dat kundig en naar ons 
oordeel bevredigend verwerkt. Fusie 
van vennootschappen zal in Nederland 
in de toekomst een zaak zijn, die naar 
behoren naar burgerlijk recht is 
geregeld. De praktijk zal moeten 
uitwijzen of de nu voorgestelde 
regeling afdoende is. Mijn fractie kan 
instemmen met het wetsontwerp. 

D 
Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): 
Mijnheer de Voorzitter! Het wets-
ontwerp beoogt aanpassing van de 
wet aan de derde richtlijn van de Raad 
van Europese Gemeenschappen inzake 
het vennootschapsrecht van 9 oktober 
1978, terwij l het daarnaast de moge-
lijkheid opent van fusie ook voor 
besloten vennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid. 

Ter bescheing van de belangen van 
deelnemers en derden is het nodig 
de wettelijke bepalingen van de 

lid-staten inzake fusies van naamloze 
vennootschappen te coördineren. De 
richtlijn is beperkt tot naamloze vennoot-
schappen. Het wetsontwerp heeft ook 
betrekking op besloten vennootschap-
pen dat er geen reden is, wat betreft 
de regelingen van fusie, tussen NV's 
en BV's te onderscheiden. Deze 
zogenaamde juridische fusie voegt een 
nieuwe mogelijkheid tot samengaan 
van ondernemingen toe en beoogt niet 
in de plaats te treden van economische 
fusies, bij voorbeeld door aandelenruil 
of anderszins. Een voordeel van de 
juridische fusie is, dat zij niet afhankelijk 
is van de medewerking van elke 
individuele aandeelhouder. 

Helaas beperkt het wetsontwerp 
zich tot NV's en BV's, terwij l D'66 
liever had gezien dat het wetsontwerp 
ook fusies van andere rechtspersonen 
zou hebben meegenomen. De memorie 
van antwoord stelt, dat de Minister 
onze wensen ter zake deelt en dat hij 
zal bevorderen dat een wetsontwerp, 
dat de fusie van verenigingen en 
stichtingen mogelijk zal maken, hierna 
zal worden ingediend. Dat spreekt mijn 
fractie zeer aan en onze eerste vraag is 
dan ook in welk stadium van voorbe-
reiding dat aangekondigde ontwerp nu 
verkeert. Wij hopen namelijk van harte, 
dat de Minister inderdaad snel tot 
indiening wi l overgaan. 

Voor het overige staat D'66 positief 
tegenover het nu voor ons liggende 
wetsontwerp. De Minister is er ons 
inziens in geslaagd een relatief 
eenvoudige regeling te ontwerpen 
voor deze technisch en dogmatisch 
moeilijke rechtsfiguur. Aan een zekere 
detaillering viel helaas niette ontkomen, 
dat nu eenmaal de derde richtlijn van 
de EG, waarop dit ontwerp is gebaseerd, 
op veel punten geen vrije keus laat. 

Mijn fractie stelt tot voldoening 
vast, dat in de schriftelijke voorberei-
ding verschillende van onze voorstel-
len zijn overgenomen. Ik noem met 
name de verzetregeling van artikel 316. 
Wij achten dit een verbetering, waar-
door de procedure sneller kan verlopen. 
Wij zijn echter nog niet geheel tevreden. 
Het derde lid van artikel 316 laat de 
mogelijkheid open, dat de rechter het 
verzet zonder meer gegrond verklaart. 
Er staat althans dat hij het gegrond kan 
verklaren, tenzij anders blijkt. Het lijkt 
mijn fractie niet gewenst, dat de 
rechter deze mogelijkheid heeft. 
Gegrondverklaring betekent, dat de 
fusie niet door kan gaan tenzij in hoger 
beroep de uitspraak wordt vernietigd. 

Mijnheer de Voorzitter! Een minuut 
voordat deze behandeling begon, 
kregen wi j een zogenaamde vierde nota 
van wijzigingen uitgereikt. Daarin 
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worden naast artikel 323,de artikelen 
310, 316 lid 4 of 318 lid 2 genoemd. 
Het kan zijn, dat in het vervolg van 
mijn betoog enkele onderdelen 
voorkomen, die reeds verwerkt zijn in 
deze nota van wijzigingen. Ik heb deze 
wijzigingen nog niet in mijn betoog 
meegenomen, dat ik buitengewoon 
benieuwd ben naar de toelichting die 
de Minister ons hierop zal geven. 
Mijn collega Kohnstamm en ik 
zullen met belangstelling luisteren 
naar hetgeen de Ministertertoelichting 
zal geven op de vierde nota van 
wijziging. 

Mijn fractie acht het niet gewenst 
dat de rechter deze mogelijkheid 
heeft. Gegrondverklaring betekent, 
dat deze fusie niet door kan gaan 
tenzij in hoger beroep de uitspraak 
wordt vernietigd. Dikwijls zullen 
echter de betrokken vennootschappen 
niet op de uitspraak in hoger beroep 
kunnen wachten. In deze gevallen zal 
gegrondverklaring een definitief einde 
van de fusieplannen betekenen. Het 
lijkt daarom veel beter, de rechter te 
verplichten de fusiërende vennoot-
schappen steeds een termijn te 
gunnen om zekerheid te stellen indien 
hij oordeelt dat de verzoekers aanspaak 
op zekerheid kunnen maken. Vergele-
ken bij gegrondverklaring levert 
uitstel van de beslissing geen enkele 
schade op. 

Een tweede bezwaar tegen de 
voorgestelde tekst is, dat deze de 
mogelijkheid lijkt te openen voor een 
beslissing die in de trant, dat verzet 
gegrond is, tenzij binnen een termijn 
van x dagen een zekere bankgarantie 
wordt gesteld. De betekenis van een 
dergelijke uitspraak zou zijn, dat de 
akte van fusie verleden kan worden 
mits binnen de gestelde termijn aan 
de voorwaarde is voldaan. Hier doet 
zich echter de moeilijkheid voor, dat 
'bankgarantie', evenmin als 'zekerheid' 
of 'waarborg', een vast omli jnd begrip 
is. Partijen kunnen van mening 
verschillen over de vraag, of inderdaad 
behoorlijk aan de gestelde voorwaarde 
is voldaan. Hierbij kan men zich 
afvragen om welke bank het gaat en 
welke voorwaarden de bank mag 
stellen. Voor de notaris wordt het dan 
een probleem, of hij de akte wel of 
niet mag verlijden. Tegelijkertijd 
kunnen zeer grote financiële belangen 
op het spel staan. Daarom heeft mijn 
fractie op dit punt een amendement 
ingediend. 

Ik kom bij artikel 323, de vernietiging 
van fusie. Op het voorafgaande sluit 
tot op zekere hoogte een opmerking 
over artikel 323 aan. Het systeem van 

deze bepaling is, dat een tot stand 
gekomen fusie alleen op een beperkt 
aantal gronden kan worden vernietigd. 
Lid 2 bepaalt aan het slot: 'Een niet 
door de rechter vernietigde fusie is 
geldig.'. Daarmee wordt - als ik het 
goed begrijp - een beroep op nietig-
heid van wege, bij voorbeeld op 
gronden ontleend aan Boek 3, titel 2 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, 
uitgesloten. Hoe gebeurt dit echter, 
als een akte van fusie in strijd met 
artikel 316, lid 4, wordt verleden 
voordat het verzet is ingetrokken, of 
na gegrondverklaring van het verzet? 
In de praktijk kan dit vóórkomen, 
hetzij door een misverstand, hetzij als 
een eigenzinnige interpretatie van de 
rechtstoestand. Het is zelfs denkbaar, 
dat opzettelijk deze koers wordt 
gevolgd. 

Moet artikel 316, lid 4, niet zo 
worden begrepen, dat de fusie dan 
nietig is? De zojuist geciteerde 
uitdrukkelijke bepaling in artikel 323, 
lid 2, is echter met deze interpretatie 
in strijd. De fusie zou ingevolge de 
rest van artikel 323 zelfs niet vernietig-
baar zijn. 

Een soortgelijk probleem doet zich 
voor, als in strijd met artikel 310 een 
ontbonden, gefailleerde of in surséan-
ce van betaling verkerende vennoot-
schap fuseert. Mijn fractie meent dat 
het aanbeveling verdient, gelet op het 
een en ander, de tweede zin van 
artikel 323, lid 2, aan te vullen met de 
zinsnede: 'Behoudens het bepaalde in 
artikel 310 en 316, lid 4.' Dit is de 
reden waarom wi j een amendement 
op dit punt hebben ingediend. 

Mede gelet op het bepaalde in 
artikel 323, lid 1 onder b, is van groot 
belang de in artikel 318, lid 2, genoem-
de verklaring van de notaris. De tekst 
van deze bepaling is in de loop van de 
parlementaire behandeling tweemaal 
gewijzigd. Volgens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag wordt 
met de nieuwe woordkeus slechts 
verduidelijking nagestreefd. In 
werkelijkheid is er echter een belangrijk 
verschil tussen de laatste en de 
voorlaatste tekst. Zo spreekt de laatste 
versie van 'handelingen' en de 
voorlaatste - kamerstuk 8 - van 
'rechtshandelingen'. 

Als rechtshandeling is wellicht niet 
aan te merken het opstellen van een 
voorstel, artikel 312, het geven van 
een toelichting, artikel 313, het 
afleggen van een verklaring door een 
deskundige, artikel 313a, het neerleg-
gen van het voorstel ten kantore van 
het handelsregister, artikel 314, en het 
inlichten van de algemene vergade-
ring, artikel 315. Dit zijn echter zeker 

'handelingen'. Is het de bedoeling dat 
de notaris nagaat, of de vormvoor-
schriften voor deze handelingen in 
acht zijn genomen? Wat zijn dan 
'vormvoorschriften'? Volgens de 
toelichting op de eindtekst vallen 
onder dit begrip 'vormvoorschrift ' ook 
de termijn en andere vereisten voor 
bij voorbeeld het bijeenroepen van de 
algemene vergadering. 

Een termijn wordt ook genoemd in 
artikel 317, tweede lid, terwij l in de 
eerder genoemde artikelen andere 
eisen worden gesteld. Zijn dit ook 
vormvoorschriften? Het zijn in elk 
geval voorschriften. Deze term werd 
in de voorlaatste versie gebruikt. 
Volgens de toelichting geeft de 
nieuwe woordkeus slechts een 
verduidelijking. 

De vraag van mijn fractie luidt, of 
het geen aanbeveling zou verdienen, 
in de tekst van artikel 318, tweede lid, 
onderscheid te maken tussen de 
'voorschriften' van de wet en de 
statuten voor het tot standkomen van 
een fusie en de 'vormvoorschrif ten' 
voor de daarvoor vereiste besluiten. 
Daarmee zou zijn bereikt dat de 
notaris moet nagaan of de voorge-
schreven procedure is gevolgd en dat 
hij ten aanzien van de daarvoor 
vereiste besluiten slechts behoeft na 
te gaan of deze naar de vorm geldig 
zijn. Is dit niet precies wat het ontwerp 
beoogt voor te schrijven? 

Ik overweeg daarom het volgende 
amendement. Het tweede lid van 
artikel 318 moet dan als volgt worden 
gelezen: Aan de voet van de akte 
verklaart de notaris dat hem is 
gebleken dat de vormvoorschriften in 
acht zijn genomen voor alle besluiten 
die deze titel en de statuten voor het 
tot stand komen van de fusie vereisen 
en dat de overige handelingen die 
deze titel daarvoor vereist, zijn 
verricht. 

Als toelichting hierop wi l ik vermel-
den dat vermeden wordt te spreken 
van vormvoorschriften voor handelin-
gen. Voor besluiten geeft de wet 
vormvoorschriften, voor de andere 
vereiste handelingen niet. Dit onder-
scheid wordt in het voorstel tot uiting 
gebracht. Alvorens dit amendement 
ter griffie te deponeren, wil ik graag 
het oordeel van de Minister erover 
horen. 

De Voorzitter: Heeft de Minister de 
tekst gekregen? 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Hij 
heeft de tekst al een halve week. 

De Voorzitter: Juist. Toch zou het 
prettig zijn als de Voorzitter en de 
andere deelnemers aan het debat ook 
over de tekst beschikten. 

Tweede Kamer 
29 april 1982 Vennootschapsrecht 3229 



Wessel-Tuinstra 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
heb alleen de Voorzitter vergeten. Zijn 
grote interesse in de naamloze 
vennootschap zag ik even over het 
hoofd. Ik excuseer mij daarvoor. De 
andere sprekers hebben ook al een 
halve week mijn tekst en het concept-
amendement, evenals het ministerie. 

De Voorzitter: Dan kunnen wi j toch 
opschieten! 

Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66): Ik 
heb nog een vraag over artikel 318, 
vierde lid. In die bepaling wordt over 
andere openbare registers gesproken, 
waarin overgang van rechten of de 
fusie kan worden ingeschreven. 
Volgens de memorie van antwoord 
doelt deze bepaling onder andere op 
het kadaster. Aan welke openbare 
registers wordt nog meer gedacht? 

In de memorie van antwoord wordt 
verder gezegd dat 'in het kadaster een 
opgegeven fusie vanzelf zal worden 
verwerkt in alle inschrijvingen waarin 
de verdwenen vennootschap als 
rechthebbende voorkomt.' Wat wordt 
precies met deze opmerking bedoeld? 
Geldt voor alle in lid 4 bedoelde 
openbare registers dat de opgegeven 
fusie 'vanzelf' zal worden verwerkt? 

Ten slotte zijn ook wi j benieuwd 
naar de reactie van de Minister op het 
deze week aan de vaste Commissie 
voor Justitie toegezonden schrijven 
van de heer Van der Geld van het 
Fiscaal Instituut van de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg. Hij doet enkele 
voorstellen om de belangrijkste 
fiscale gevolgen van de juridische 
fusie op korte termijn te regelen. 
Heeft de Minister over deze voorstellen 
reeds een mening? Mocht dit het 
geval zijn dan hoor ik graag hoe hij 
deze denkt te verwerken? 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Graag wi l ik de Kamer 
bedanken voor de steun die zij reeds 
in eerste termijn aan het voor ons lig-
gende wetsontwerp blijkt te geven. 
Het deed mij in het bijzonder deugd 
dat ook heel nadrukkelijk woorden 
van waardering doorklonken voor de 
medewerkers van de stafafdeling 
wetgeving privaatrecht. Tevens was 
er waardering voor de vele externe 
adviseurs. Ik sluit mij daar gaarne bij 
aan. 

Hoewel de heer Patijn als tweede 
heeft gesproken, wi l ik in mijn 
antwoord eerst ingaan op opmerkin-
gen van de heer Patijn. Hij heeft 
namelijk een aantal algemene 
gezichtspunten ontwikkeld over de 

doorwerking van het Europese 
vennootschapsrecht in onze nationale 
wetgeving. 

Hij heeft inderdaad gelijk met zijn 
stelling dat het Europees vennoot-
schapsrecht geleidelijk doordringt in 
het Nederlandse privaatrecht. Niet zo 
lang geleden heeft de Tweede Kamer 
het wetsontwerp tot aanpassing van 
de Nederlandse wetgeving aan de 
tweede EG-richtlijn, over het kapitaal 
van de naamloze vennootschap, 
aangenomen. Bij de Kamer is nog 
aanhangig het wetsontwerp tot 
aanpassing van de wetgeving aan de 
vierde richtli jn, betreffende de 
jaarrekening. De derde richtli jn, 
waarover het nu gaat, heeft de stoot 
gegeven tot invoering in ons recht 
van een nieuw rechtsinstituut, 
namelijk dat van een juridische fusie. 

De heer Patijn wijst erop dat de 
voorbereiding van de EG-richtlijn in 
het algemeen langdurig is; dat geldt 
ook ten aanzien van deze richtlijn. Dat 
is zeker waar. Hij getuigde van een 
zeker onbevredigend gevoel bij de 
gedachte dat belangrijke onderdelen 
van het Nederlandse vennootschaps-
recht worden gewijzigd zonder dat de 
Regering, het parlement en de 
betrokkenen inzicht hebben in welke 
context zij hun wetgevende arbeid 
verrichten en in de vraag of de 
belangen van justitiabelen, werkne-
mers en aandeelhouders, voldoende 
zijn afgewogen. Juist bij dit soort 
richtlijnen is een belangrijke taak 
weggelegd voor het Economisch en 
Sociaal Comité van de EG en voor het 
Europese parlement. Bovendien is 
vanuit Nederland zorgvuldig overleg 
gepleegd, met name door de bedrijfs-
juristen. De Commissie Vennoot-
schapsrecht en de Sociaal Raad 
hebben adviezen over de richtlijnen 
uitgebracht. De Commissie Vennoot-
schapsrecht is bovendien nauw 
betrokken geweest bij de voorberei-
ding van dit wetsontwerp. 

Ik kan inderdaad op dit moment 
geen duidelijk inzicht geven in de 
samenhang en de coördinatie van het 
vennootschapsrecht. Men moet zich 
er vertrouwd mee maken dat het een 
werk 'van zeer lange adem is' dat 
alleen bij gedeelten kan worden 
volbracht. Dit onderwerp, fusie, leent 
zich mijns inziens zeker voor een 
afzonderlijke behandeling en beschou 
wing. 

Het is duidelijk dat Nederland zijn 
wetgeving aan de richtlijnen moet 
aanpassen en hiermee niet kan 
wachten tot de totstandkoming van 
nog weer andere richtlijnen. Voor de 
aanpassing aan de derde richtlijn is 

een termijn gesteld, die trouwens op 
dit moment al is overschreden. Ik zie 
de problemen waarover de heer Patijn 
sprak, maar hij zal het toch wel met 
mi j eens zijn dat wi j moeilijk anders 
kunnen handelen dan wij hebben 
gedaan. De teneur van de bijdragen 
van de diverse sprekers leidt er ook 
toe dat wi j met deze behandeling 
zullen doorgaan. 

De heer Van der Burg heeft gevraagd 
naar het plan van het kabinet over het 
advies dat de Sociaal Economische 
Raad heeft uitgebracht met betrekking 
tot de materiële, inhoudelijke, preven-
tieve fusiecontrole. Dit vraagstuk ligt 
niet op het terrein van het Departement 
van Justitie doch ik kan er wel iets 
over zeggen. De grondgedachte van 
het advies is een werktuig te vinden 
voor economisch beleid; als zodanig 
ligt dit op het terrein van Staatssecre-
taris Dik. Het is een zeer ingewikkelde 
materie waarover wij nog lang niet 
zijn uitgedacht en de uitvoering van 
deze denkbeelden zal in ieder geval 
veel omslag met zich brengen. Ik kan 
op dit moment slechts mededelen dat 
onderzocht wordt of dat werktuig 
inderdaad doelmatig zou kunnen zijn 
of doelmatig zou kunnen worden 
gemaakt. 

Voorts informeerde de heer Van der 
Burg of eventuele afspraken over het 
rooster van aftreden na de fusie 
zouden blijven bestaan in de verkrij-
gende vennootschap. Hij leidde zijn 
opmerking in met zijn blijdschap 
erover uit te spreken dat een bepaald 
voorstel van het CDA op het terrein 
van de commissarissen is overgeno-
men. Het was voor ons niet moeilijk 
om dit over te nemen omdat het 
voorstel inderdaad goed was. De wet 
regelt echter deze afspraken niet. Als 
er veel nieuwe commissarissen zijn, 
zal er een nieuw rooster komen. In het 
algemeen geldt dit voor als het aantal 
commissarissen verandert. Ik meen 
dat wij daarover geen regels in de wet 
zullen moeten opnemen. 

De heer Van der Burg heeft ook 
gesproken over een eventuele 
regeling van de splitsing van vennoot-
schappen, het spiegelbeeld van wat 
wi j hier vandaag doen. Hij heeft dat 
verbonden aan zijn inzicht, dat de 
fusiegolf voorbij lijkt te zijn. Hij ziet 
blijkbaar een splitsingsgolf aankomen. 
Ik kan hem zeggen dat de praktijk op 
dit moment zich toch wel goed redt 
met inbreng van een deel van het 
bedrijf in een nieuwe dochtervennoot-
schap. Daarmee is de positie van 
schuldeisers voldoende gewaarborgd. 
Er is inderdaad een ontwerp-EEG-richt-
l i jn, maar die verplicht niet splitsing in 
te voeren. 
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De vraag naar de stand van die 
splitsingsrichtlijn is aldus te beant-
woorden, dat daar - maar dat is geen 
onbekend verschijnsel - lang over is 
onderhandeld, dat er weinig stri jdpun-
ten meer over zijn en dat ze binnenkort 
bij de permanente vertegenwoordigers 
zal liggen. 

De heer Van der Burg heeft aan de 
hand van artikel 310 een beschouwing 
gewijd aan het verlijden van de akte 
tijdens faillissement en surséance van 
betaling. Ik ben het met zijn beschou-
wingen daarover wel eens; alleen 
moeten wi j wel zien dat wat hij heeft 
gezegd een voorbeeld is van wat er in 
die situatie zou kunnen gebeuren, 
maar niet een beschrijving oplevert 
van alles wat er zou kunnen gebeuren. 
Ik geloof inderdaad dat wat hij zegt 
aansluit bij de wijze, waarop wi j dit 
punt al in de schriftelijke stukken 
hebben toegelicht. 

Het punt van het faillissement en de 
materie van artikel 310 brengen mij 
ook al meteen op een vraagstuk, aan 
de orde gesteld door mevrouw 
Wessel, waarover zij ook een amende-
ment heeft ingediend. Dat betreft de 
nietigheid van een fusie. Het is waar 
dat kort voor deze behandeling een 
vierde nota van wijziging is ingediend, 
die ik nu graag wi l toelichten. Het 
is namelijk niet schriftelijk gebeurd. Ik 
zou het in het kort zo willen typeren. Het 
vraagstuk waarop die vierde nota van 
wijziging slaat, is in alle duidelijkheid 
aan het licht getreden door de tekst 
van het amendement dat mevrouw 
Wessel heeft ingediend en de wijze 
waarop zij dat naar onze verwachting 
zou toelichten. De wijze waarop wij 
dat probleem te lijf gaan, is anders 
dan zij voorstelt. 

Haar redenering is, kort samengevat, 
de volgende. Er staat in artikel 310, lid 
2, en ook in artikel 316 iets over wat 
niet kan. Zij heeft daaruit op zich zelf 
terecht de conclusie getrokken dat het 
gebruik van het woordje 'kan' in 
wetgeving betekent, dat als het dan 
wél gebeurt er van nietigheid sprake 
zou zijn. Dat heeft zij weer toegepast 
op artikel 323, lid 2, waar staat: 'Een 
niet door de rechter vernietigde fusie 
is geldig'. Inderdaad wringt het; het 
aannemen van nietigheid van rechts-
wege is niet goed in overeenstemming 
te brengen met de stelling, dat er 
altijd tussenkomst van de rechter zal 
moeten zijn. 

Nu is dit probleem niet op te lossen 
- t rouwens , die oplossing zou ook in 
strijd met de richtlijn zijn - door aan 
het laatste zinnetje van lid 2 van 
artikel 323 toe te voegen; behoudens 

die gevallen van nietigheid. Dan 
bereiken wi j nu juist wat wi j niet 
wil len hebben, namelijk dat zonder 
tussenkomst van de rechter toch ooit 
van nietigheid zou kunnen worden 
gesproken. Het zou tot onvoorstelbare 
complicaties leiden als, nadat al heel 
veel feiten hadden plaatsgevonden, 
zou moeten worden geconcludeerd 
dat de fusie nietig is. Dat behoeft naar 
ik aanneem verder geen betoog. 
Vandaar dat wi j het beter hebben 
gevonden het vraagstuk aldus te 
behandelen en naar onze smaak ook 
op te lossen, dat bij de gevallen 
waarin artikel 323 lid 1 wordt 
genoemd, volgens hetwelk de rechter 
een fusie kan vernietigen, toe te 
voegen beide gevallen waar ik het nu 
juist over had, maar dan - het is een 
beetje technisch, maar wel erg 
essentieel - onder verandering van het 
woordje 'kan' in 'mag'. 

In de juridische techniek leidt 
'mogen' en handelen in strijd daarmee 
tot vernietigbaarheid en dus ingrijpen 
van de rechter. Vandaar dat dat 
woordje beter op zijn plaats is. 
Daarom veranderen wij in de twee 
artikelen, waaruit je nietigheid zou 
moeten concluderen, 'kunnen' in 
'mogen' om er vernietigbaarheid van 
te maken. Deze gevallen worden dan 
toegevoegd aan die waar de rechter 
een fusie kan vernietigen. Op deze 
wijze hebben wi j het door mevrouw 
Wessel terecht aan de orde gestelde 
vraagstuk aangepakt. Ik hoop dat 
daarmee dat punt goed is opgelost. 

Mevrouw Wessel en de heer Van 
der Burg hebben gevraagd naar de 
stand van zaken bij het wetsontwerp 
tot regeling van fusies van verenigin-
gen en stichtingen. Ik heb heel bewust 
niet geprobeerd de beide onderwerpen 
in één wetsontwerp onder te brengen. 
Dat zou zowel de indiening als de 
afhandeling van het geheel ongetwij-
feld hebben vertraagd. Wij hebben 
echter niet stilgezeten. De tekst van 
een ontwerp van wet inzake de fusie 
van verenigingen en stichtingen is 
gereed. De Commissie Vennoot-
schapsrecht is daarmee al akkoord 
gegaan. Wij hebben er nog enkele 
adviezen over gevraagd. Tot septem-
ber a.s. heeft men ti jd voor die 
advisering. 

Het werd door ons nodig geoordeeld 
hierover adviezen te vragen van 
organisaties die zich bewegen op het 
terrein van welzijnsvoorzieningen, 
onderwijs en volksgezondheid, omdat 
daar de vraag van fusie van verenigin-
gen en stichtingen buitengewoon 
actueel kan zijn. Vandaar dat wij eerst 
die adviezen wil len afwachten. Wij 

nemen echter aan dat nadat de ti jd 
voor het antwoord in september zal 
zijn verstreken, wi j het ontwerp naar 
de ministerraad zullen kunnen sturen, 
tenzij - daarmee moeten wij natuurlijk 
altijd rekening houden - de adviseurs 
ons nog voor een aantal vraagstukken 
stellen die wi j eerst zullen moeten 
oplossen. Het ziet er echter naar uit 
dat wi j goede voortgang zullen 
boeken. Wij proberen dat in ieder 
geval. 

Mevrouw Wessel heeft nog nader 
gesproken over artikel 316 en over het 
verzet dat daarin wordt geregeld. 
Zowel voor lid 3 als voor lid 5 heeft zij 
een tekstvoorstel gedaan. In beide 
voorstellen zitten preciseringen, 
nadere aanduidingen en hier en daar 
een iets grotere uitvoerigheid, 
waaraan ik geen bepaalde behoefte 
heb, maar die ik ook niet dringend wil 
bestrijden. Wij geloven niet dat er 
praktische gevolgen aan die amende-
menten verbonden zijn. Vandaar dat 
ik ze graag naar de Kamer terugkaats. 
Ik bemerk graag hoe de Kamer daar 
tegenover staat. 

Ik merk wel op dat in het eerste 
amendement een beperking zit van 
de vrijheid van de rechter. Die zal niet 
meer onmiddelli jk het verzet gegrond 
kunnen verklaren. Dat is juist. Ik heb 
er bepaald geen behoefte aan de 
vrijheid van de rechter op dat punt in 
te perken. Ik neem aan dat de overwe-
gingen die mevrouw Wessel voor 
haar amendement heeft aangevoerd 
in de praktijk aldus zullen worden 
meegewogen dat de rechter in het 
geval dat het inderdaad gewenst is 
dat een termijn wordt gegeven, dat 
ook zal doen en in de gevallen dat hij 
dat niet gewenst vindt, dat ook niet 
zal doen. Ik vind in deze nogal 
moeilijke materie de vrijheid van de 
rechter beter dan een inperking van 
die vrijheid. 

Mevrouw Wessel (D'66): Die vrijheid 
wordt de rechter nu explicieter 
gegeven. De Minister zegt dat het 
geen praktische gevolgen zal hebben, 
maar dat lijkt mij een buitengewoon 
praktisch gevolg. De rechter krijgt een 
iets grotere vrijheid. Ik had dan ook, 
omdat ik de redenering van de 
Minister in dezen ken, een iets positie-
vere houding van hem tegenover in 
ieder geval het eerste amendement 
verwacht. 

Minister De Ruiter: Mijn opmerking 
over het gebrek aan praktische 
gevolgen sloeg op alles behalve op 
dit laatste. Ik zie in het amendement 
een beperking van de vrijheid van de 
rechter vergeleken met het ontwerp. 
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Ik betoog dus dat ik aan die beperking 
van de vrijheid van de rechter geen 
behoefte heb. Nogmaals, ik trek de 
messen niet over deze beide amende-
menten, onder het motto: ik heb er 
geen behoefte aan en laat het oordeel 
erover graag aan de Kamer over. 

Enigszins hetzelfde geldt voor wat 
mevrouw Wessel heeft gezegd over 
artikel 318, lid 4, de verklaring van de 
notaris. Het voorstel dat zij heeft 
geformuleerd sluit nauw aan bij de 
toelichting die door ons op de 
bestaande tekst is gegeven. Het is in 
feite een soort van preciesering. Ook 
hiervoor geldt: Variis modis benefit; 
het kan op verschillende manieren 
goed. Op die manier verklaar ik dat ik 
aan het amendement geen behoefte 
heb. Het lijkt mij niet noodzakelijk, 
maar groot bezwaar wi l ik er niet 
tegen maken. 

Ten slotte heeft mevrouw Wessel 
een vraag gesteld over de registers 
van artikel 318, lid 4. Zij vroeg, welke 
registers het precies zijn. Zij heeft zelf 
al het kadaster genoemd. Verder valt 
te denken aan registers zoals het 
scheepsregister en het merkenregister. 
Belangrijker is haar vraag, hoe de 
verwerking in het kadaster verloopt. 
Dat luistert nogal nauw. Volgens 
artikel 309 gaat bij een fusie het 
vermogen van een verdwijnende 
vennootschap onder algemene titel 
over op de verkrijgende vennootschap. 
Een afzonderlijke overdracht is dus 
niet nodig. Voor de overgang van de 
registergoederen is dus niet vereist, 
dat een acte van levering wordt 
overgeschreven in de openbare 
registers. 

De vraag is nu, hoe men in de 
registers van de eigendomsovergang 
kan doen blijken. Voorschriften op dit 
punt ontbreken, maar Boek 3 zal die 
leemte opvullen. Praktijk is nu, met 
name bij erfopvolging, dat meestal 
een notariële verklaring van erfrecht 
wordt aangeboden. Daarop aanslui-
tend zal het kadaster in geval van 
fusie volgens het nu besproken 
wetsontwerp een afschrift van de 
notariële acte vragen of op zijn minst 
notariële verklaringen, inhoudende 
ten minste het feit van de fusie, de 
gegevens over de betrokken vennoot-
schappen en een aanwijzing welke de 
verkrijgende vennootschap is. 
Overschrijving van een afschrift van 
de acte van fusie of van zo'n notariële 
verklaring heeft automatisch het 
gevolg dat de tenaamstelling van 
onroerende goederen in de openbare 
registers wordt gewijzigd. De tenaarrv 
stelling van te boek gestelde schepen 

en luchtvaartuigen wordt ten gevolge 
van die overschrijving gewijzigd in 
het zogenaamde algemene register. 

Ik voeg eraan toe, dat ieder register 
vermoedelijk zijn eigen eisen zal 
stellen, afgestemd op de eigen 
werkwijze. Het voorschrift van artikel 
318, lid 4, is opzettelijk niet te strak 
gesteld om aanpassing aan.de  
wensen en mogelijkheden van elk 
register nu en later niette belemmeren. 

D 
Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Hoewel ik geen onder-
tekenaar van dit wetsontwerp ben, 
voldoe ik uiteraard graag aan het 
verzoek van een van de afgevaardig-
den om bij de behandeling ervan 
aanwezig te zijn. Het was de heer Van 
der Burg, die is ingegaan op de fiscale 
kant van de juridische fusie. 

Het spreekt vanzelf dat ik er verheugd 
over ben, dat zijn fractie erkentelijk is 
voor mijn toezegging, dat in de 
periode, waarin de fiscale wetgeving 
nog niet is aangepast in de sfeer van 
de vennootschapsbelasting, de 
bestaande praktijk voor de bedrijfsfu-
sie en dergelijke tot richtsnoer zal 
worden genomen voor de beoordeling 
van de fiscale vraagstukken, die zich 
rond de juridische fusie kunnen 
voordoen. Wat dat inhoudt, is in de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag uitvoerig weergegeven. Daarmee 
heb ik getracht, bij belanghebbenden 
in belangrijke mate een mogelijke 
onzekerheid weg te nemen. 

Is er in specifieke gevallen in de 
toekomst toch nog twij fel, dan is altijd 
overleg met het Ministerie van 
Financiën mogelijk, zoals dit ook met 
de wel geregelde bedrijfsfusie en met 
de f iguur van de fiscale eenheid het 
geval is. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag zijn ook aantallen 
genoemd wat betreft de overlegsitua-
ties, die per jaar rondom deze twee 
zaken voorkomen. Daarmee bestaat 
een grote ervaring. 

De heer Van der Burg dringt aan op 
een spoedige aanpassing van de 
fiscale wetgeving rond de f iguur van 
de juridische fusie. Hij vraagt of ik 
hieromtrent een toezegging wi l doen. 
Hij heeft deze vraag gesteld mede 
namens de niet aanwezige heer 
Tripels. Ik heb in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag gesteld, dat 
ik van oordeel ben dat het met het 
oog op de rechtszekerheid gewenst is, 
dat de toepassing van de wet zoveel 
mogelijk rechtstreeks uit de wetgeving 
voortvloeit. Ik heb daarmee de 
accenten iets anders gelegd dan mijn 
ambtsvoorganger. Dit geldt ipso facto 

ook voor de figuur van de juridische 
fusie. Toch heb ik een aantal argumen-
ten om enige terughoudendheid te 
betrachten wanneer ik mij uitspreek 
over een tijdstip waarop ik met een 
wetsvoorstel zou kunnen komen. 

Wanneer wi j tot aanpassing van de 
fiscale wetgeving zouden overgaan, 
zou dit niet meer kunnen zijn dan een 
raamwetgeving. Dat geldt ook voor 
wetgeving op een later ti jdstip, zij het 
dat bij wetgeving op een later tijdstip 
wellicht wat meer situaties zijn te 
voorzien en - je zou kunnen zeggen 
dat je raamwetgeving hebt en raam-
wetgeving - dat iets gespecificeerder, 
ook in wetgeving, kan worden geope-
reerd dan thans mogelijk is. Daarbij 
zou er in elk geval niet aan kunnen 
worden ontkomen dat aan de Minister 
van Financiën de bevoegdheid wordt 
gegeven tot het stellen van voorwaar-
den in de uitvoeringssfeer. Het gaat 
derhalve om een delegatiebevoegd-
heid die met name nodig lijkt te zijn in 
situaties die afwijken van wat wij nu 
gemakshalve normaal zouden kunnen 
noemen, bij voorbeeld in het geval 
verliezen in het geding zijn en in het 
geval er tussen de twee eenheden die 
in het geding zijn een verschil in 
fiscaal regime bestaat. 

Ik noem in dit verband het voorbeeld 
van een beleggingsinstelling en een 
werkmaatschappij en het voorbeeld 
van, voor de vennootschapsbelasting 
vrijgestelde lichamen en niet vrijgestel-
de lichamen. Bovendien valt ook te 
denken aan de situatie.waarbij er met 
contanten 'geschoven' wordt, wat ook 
bijzondere aandacht vraagt. 

Dat zo zijnde, is de situatie,die dan 
ondanks het treffen van een dergelijke 
raamwetgeving met delegatiebe-
voegdheid zou bestaan in wezen niet 
zo erg verschillend van de situatie 
waarin die wetgeving nog niet 
bestaat. Dat mag worden meegewo-
gen bij de vraagstelling, binnen welk 
tijdsbestek wij tot een wetswijziging 
zouden moeten komen, omdat wi j 
daarbij natuurlijk ook de mate van 
urgentie proberen te wegen. 

Hierbij is relevant dat uiteraard ook 
de opstelling van raamwetgeving tijd 
vergt en zorgvuldig moet worden 
bezien. De werkzaamheden die 
daarvoor nodig zijn, moeten worden 
ingepast in de vele werkzaamheden 
- dat zeg ik met klem - die in de 
komende jaren op het terrein van de 
wetgeving verricht moeten worden en 
waarvan vele een zeer hoge prioriteit 
hebben. 

Tegen de achtergrond van deze 
factoren heb ik een beslissing moeten 
nemen. Ik reageer nu ook op de 
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Kombrink 

woorden van de heer Van der Burg. Ik 
neem mij voor, een wetswijziging te 
bevorderen. Dat voornemen moet wel 
uitdrukkelijk worden ingepast in de 
prioriteitstelling waar ik voor sta. Over 
een aantal aspecten daarvan moet 
nog worden gediscussieerd. 

Om die reden is het mij niet goed 
mogelijk een termijn aan te geven, 
zeker niet met de term 'spoedig' 
waarover de heer Van der Burg sprak. 
In de komende periode zal ik een 
afweging plegen, aan de hand van de 
urgenties die ik verder aantref. 

Mevrouw Wessel heeft aan de 
vraag van de heer Van der Burg de 
vraag toegevoegd welk oordeel wi j 
hebben over de suggesties van de 
heer Van der Geld in een nog te 
verschijnen publikatie. Ik heb pas zeer 
onlangs van die suggesties kennis 
kunnen nemen. De ti jd was te kort om 
ze volledig op hun merites te bezien. 
Ik zeg echter gaarne toe dat wi j die 
suggesties bij de voorbereiding van 
wetgeving in onze overwegingen 
zullen betrekken. 

D 
De heer Kohnstamm (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik moet mijn fractiege-
note Wessel-Tuinstra verontschuldi-
gen. Zij heeft bezigheden elders. 
Vandaar dat ik zal proberen zo goed 
en zo kwaad als het kan de tweede 
termijn van haar over te nemen. 

Ik dank de Minister voor zijn 
antwoorden. Ik zal zijn antwoord 
inzake artikel 318 lid 4 aan de hand 
van het stenogram nader bestuderen. 
De materie is uiterst ingewikkeld en 
luistert nauw. Ik heb het idee dat alle 
gestelde vragen in ieder geval zijn 
beantwoord, zodat er voor de praktijk 
meer helderheid bestaat. 

Wat de amendementen van mijn 
fractiegenote betreft, krijg ik de indruk 
dat door de vierde nota van wijzigingen 
het amendement op stuk nr. 16 qua 
strekking in ieder geval is overgeno-
men, maar op een juistere wijze, 
namelijk niet in strijd met de richtlijn. 
Blijf ik bij nadere bestudering bij die 
conclusie, dan zal ik zeker in overwe-
ging geven dat amendement zo 
spoedig mogelijk in te trekken. De 
strijdigheid met de richtlijn lijkt mij 
van een zodanig belang, dat door de 
nota van wijzigingen het amendement 
overbodig is geworden. 

Ik heb begrepen van de Minister dat 
hij aan het deel van amendement nr. 
15 dat betrekking heeft op het derde 
lid van artikel 316 geen behoefte 
heeft. Als ik het iets krachtiger 
verwoord dan hij het zelf heeft 

gedaan, heeft hij meer bezwaar tegen 
het deel van het amendement dat 
betrekking heeft op het vijfde lid. In 
beide gevallen heeft hij verder geen 
grote bezwaren. De mogelijkheden 
van de rechter worden in het amende-
ment van mijn fractiegenote beperkt. 
Ik begrijp dat dit in sommige gevallen 
bezwaarlijk kan zijn. Wij zullen dat in 
nadere overweging nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het eventu-
ele amendement, waarvan u geen 
kennis droeg tot het moment waarop 
mijn fractiegenote het mondeling 
voordroeg, ontmoet naar ik heb 
begrepen geen grote bezwaren. Het is 
nu de vraag of dit eventueel in te 
dienen amendement precieser 
omschri j f t wat het wetsontwerp 
beoogt. Indien dit zo is, is het de 
vraag of er niet meer voor te zeggen 
zou zijn als wi j het ook daadwerkelijk 
zouden indienen. Ik noteerde geen 
grote bezwaren van de Minister. 
Indien hij van mening is dat het de 
bedoeling van het wetsontwerp 
precieser omschrijft, zou hij het 
well icht wat positiever kunnen 
benaderen. 

Ook wi j hebben pas enkele dagen 
geleden kennis kunnen nemen van de 
suggesties van Van der Geld. Ik dank 
de Staatssecretaris voor zijn toezeg-
ging in dezen. 

De heer Patijn (PvdA): Ik begrijp dat 
de heer Kohnstamm mondeling een 
amendement wenst in te dienen. 
Verder laat de Minister een aantal 
dingen aan de Kamer over. Dat kan 
natuurlijk niet. Het gaat hier niet om 
een onderonsje tussen de Minister en 
D'66. Als de Minister het oordeel over 
bij voorbeeld het amendement op 
stuk nr. 15 aan de Kamer overlaat, laat 
hij het in feite aan D'66 over als hij dit 
niet nader aanduidt. Daar komt nog 
bij dat er nu mondeling een amende-
ment wordt aangekondigd. Ik weet 
niet meer welk advies ik mijn fractie 
moet geven. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat, 
wanneer een weliswaar precies 
geformuleerd, maar niet op schrift 
gesteld amendement wordt ingediend, 
de heer Patijn om heropening van de 
beraadslaging zal vragen. Meer kan ik 
hierover niet zeggen. Zoeven heb ik 
hierover ook al een opmerking 
gemaakt. In het algemeen is het 
verreweg het beste om een voorlopige 
gedachte in een amendement neer te 
leggen. Het kan altijd nog worden 
ingetrokken. 

De heer Kohnstamm (D'66): Ik had 
van mijn collega-woordvoerster 
begrepen dat de andere woordvoer-

ders beschikten over haar tekst en dus 
ook over de tekst van het in te dienen 
amendement. Wij achtten het wense-
lijk om hierover eerst de reactie van 
de Minister te horen, alvorens 
daadwerkelijk tot indiening van het 
amendement over te gaan. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal nog enige opmerkin-
gen maken, voor zover dat nodig is 
ter beantwoording van het betoog 
van de heer Kohnstamm. Hij heeft ten 
aanzien van verschillende punten 
gezegd, dat hij nog eens goed zou 
nadenken over hetgeen ik in eerste 
termijn heb gezegd. Vervolgens zou 
hij al of niet komen tot intrekking van 
amendementen. Ik moet dat natuurlijk 
afwachten. 

De heer Patijn heeft het volgende 
probleem enigszins verwoord. 
Wanneer een amendement wordt 
ingediend waarin met enigszins 
andere woorden wordt gezegd wat 
naar mijn mening wordt gezegd in de 
voorgestelde wetstekst en in de 
toelichting daarop, dan kan ik het 
amendement noch hard bestrijden 
noch omhelzen. Zo ligt het toch in dit 
geval. Wanneer de Kamer had gezegd 
dat zij het allemaal een goed idee 
vond, dan zou ik de amendementen 
wel hebben overgenomen. Nu ik dit 
niet heb opgemerkt bij de Kamer, ben 
ik ook niet in de positie om de 
amendementen nog sterker te 
verdedigen dan de heer Kohnstamm 
heeft gedaan. Ten aanzien van één 
punt, namelijk wat de vrijheid van de 
rechter betreft, zie ik meer nadelen 
dan voordelen in het amendement. 
Ook al is het niet zo'n zwaarwichtig 
punt, toch zou ik het beter vinden 
wanneer het amendement niet werd 
gevolgd. 

Ten aanzien van de andere amende-
menten ben ik van mening dat hier en 
daar met enige precisering wordt 
gezegd wat wij in het wetsontwerp 
onder woorden wil len brengen. 
Vanuit dat gezichtspunt laat ik het aan 
de Kamer over, te beoordelen of zij de 
ene tekst duidelijker vindt dan de 
andere. Ik wil de zaak hiermee beslist 
niet in een onderonsje afdoen, maar 
ik kan natuurlijk geen ander standpunt 
innemen dan ik in werkelijkheid heb. 

De algemene beraadslaging wordt 
gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, op 6 mei 
1982 na de lunchpauze over het 
wetsontwerp te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 
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Voorzitter 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 16.21 uur. 

Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. Twee brieven van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal met de medede-
ling, dat zij zich in haar vergadering 
van 27 april 1982 heeft verenigd met 
de haar door de Tweede Kamer 
toegezonden voorstellen van wet, 
gedrukt onder de nummers 17 100-XIV 
en 17 100 C. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Defensie 

ten geleide van het verslag van de 
werkzaamheden van de lnspecteur-Ge-
neraal van de Krijgsmacht (17 100, X, 
nr. 42); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken ten geleide van het advies 
van de AER 'Evaluatie Energiebespa-
ring (15802, nr. 49); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne over 
nieuwe richtlijnen voorhetambulance-
vervoer (17 100, XVII, nr. 77). 

De voorzitter stelt voor, deze brieven, 
die al zijn gedrukt, voor kennisgeving 
aan te nemen; 

3. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Verkeer en 

Waterstaat ten geleide van het verslag 
over de aan de Wet verontreiniging 
zeewater gegeven toepassing voor de 
jaren 1979 en 1980; 

een, van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ten 
geleide van het onderzoeksrapport 
'De waarde van Functiewaardering'. 

De voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en voor kennisgeving 
aan te nemen. Voor zoveel nodig is 
kopie gezonden aan de betrokken 
commissies; 

4. een brief van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
ten geleide van de notitie 'Het psychi-
atriebeleid' (17 394). 

Deze brief is al gedrukt; 

5. de volgende brieven e.a.: 
een, van FNV en DGB over het 

Dollardhaven-project; 
een, van de vereniging ter bescher-

ming van het ongeboren kind met een 
persbericht; 

een, van A. J. M. Spruit over het 
'nihi lbeding'; 

een, van de Unie BLHP over de 
ontwikkelingen bij RSV; 

een, van J. H. van Gaal over 
wijziging van de vakantietoelage voor 
ambtenaren; 

een, van het gemeentebestuur van 
Gieten over bezuinigingen op de 
gezinsverzorging. 

Deze brieven e.a. liggen op de Griffie 
ter inzage, voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies. 
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14986, nr. 13, motie van het lid Van 
Dijk over het instellen van een 
algemene meldingsplicht 

15 300-VIII, nr. 37, motie van het lid 
Konings over het scheppen van 
zoveel mogelijk extra arbeidsplaatsen 
in het onderwijs 

15 300-XI, nr. 56, motie van het lid 
Duinker over wijziging van de Beschik-
king geldelijke steun verbetering 
particuliere woningen. 

15300-XII, nr. 39, motie van het lid 
Castricum c.s. over het Rijtijdenbesluit 

15317, nr. 7, motie van het lid Bischoff 
van Heemskerck over de rechtsgrond 
tot ontzetting van het gezag 

15360, nr. 6, motie van het lid Jansen 
over de Bedrijfscommissie Welzijns-
sector 

15394, nr. 18, motie van het lid 
Nypels over het pensioenbijdragever-
haal 

15 409, nr. 1, motie van het lid Wolff 
over de uitlevering van Menten 

15412, nr. 6, motie van het lid Rienks 
over het scheppen van een passender 
kader voor de bestuurlijke verhoudin-
gen in het wegverkeer 

15426, nr. 16, motie van het lid 
Beckers-de Bruijn over het voorge-
noemde prospectieve onderzoek van 
de Moermanmethode 

15426, nr. 19, motie van het lid 
Verkerk-Terpstra over de samenstel-
ling van verpakte voedings- en 
genotmiddelen 

15 506, nr. 10, motie van het lid 
Voortman over het investeringsbeleid 
ten behoeve van land- en tuinbouw 

15536, nr. 10, motie van het lid 
Ginjaar-Maas over de bepaling van 
het niveau van de eindexamenvakken 
bij het MAVO 

15540, nr. 14, motie van het lid 
Weijers over beperking van de 
kostenontwi kkel i ng 

15550, nr. 7, motie van het lid Jansen 
over de coördinatie van het regionaal 
beleid op rijksniveau 

15 550, nr. 28, motie van het lid 
Evenhuis over rijksweg 32 

15 550, nr. 29, motie van het lid 
Evenhuis over rijksweg 34 

15571, nr. 10, motie van het lid 
Bolkestein over de mogelijkheid van 
uitzendingen van de Wereldomroep in 
Oosteuropese talen. 

15572, nr. 7, motie van het lid P. A. M. 
Cornelissen over de concurrentieposi-

tie van het openbaar vervoer ten 
opzichte van het autogebruik 

15 594, 15650, 15 950, nr. 13, motie 
van het lid De Korte over de instelling 
van regionale begeleidingscoördina-
tiecommissies 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 15, motie 
van het lid De Korte over de opsporing 
van fraude en misbruik 

15594, 15650, 15 960, nr. 22, motie 
van het lid De Korte over de toepassing 
van het huidige begrip 'passende 
arbeid' 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 23, motie 
van het lid De Korte over omschrijving 
van de begrippen 'reisduur' en 
'verschil tussen vroegere en te 
verwachten beloning' 

15 594, 15 650, 15 960, nr. 25, motie 
van het lid De Korte over de eigen 
woning en de verplaatsingskostenre-
geling 

15649, nr. 21 , motie van het lid 
Wessel-Tuinstra over de leeftijd van 
adoptief-pleegkinderen 

15 690, nr. 5, motie van het lid Nypels 
inzake het onderzoeken van de vraag 
welke wijzigingen nodig zijn, zodat de 
gemiddelde woonlasten voor huur- en 
eigen woningen globaal gelijk worden 

15 715, nr. 8, motie van het lid Jansen 
inzake de maatschappelijke fiscussie 
over energie 

15720, nr. 6, motie van het lid Van der 
Hek over het maximum prijsbeleid 
voor aardolieprodukten 

15800, nr. 22, motie van het lid Nijhof 
over de fiscale aftrekbaarheid van 
hypotheekrente voor de eigen woning 

15800, nr. 28, motie van het lid Van 
Amelsvoort over de fiscale aftrekbaar-
heid van hypotheekrente voor de 
eigen woning 

15800-IV, nr. 12, motie van het lid 
Jabaaij over nader overleg omtrent de 
bouw van een ziekenhuis op Curacao 

15800-VIII, nr. 63, motie van het lid 
Van Leijenhorst over de herstructure-
ring MHNO/MSPO 

15800, VIII/XVII, nr. 102, motie van het 
lid Van den Anker over de voorberei-
ding van een rijksplan van topzieken-
huizen 

15800, VIII/XVII, nr. 104, motie van het 
lid Dees over de benoeming van een 
reg. commissaris voor de herstructu-
rering van de academische ziekenhui-
zen 

15800-XVI, nr. 98, motie van het lid 
Langedijk-de Jong en Meijer over de 
bestrijding van misbruik en fraude 

15 900, nr. 33, motie van het lid De 
Korte over het niet naar niveau 
toerekenen van de indexaanpassing 

15900, nr. 38, motie van het lid De 
Korte over het buiten beschouwing 
laten van effecten van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten voor zoge-
naamde trendvolgers 

16062, nr. 6, motie van het lid Wessel-
Tuinstra over het geven van een 
para-medische bevoegdheid aan 
tandprothetici 

16066, nr. 9, motie van het lid Krijnen 
over het wetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot de eerstelijnsge-
zondheidszorg 

16147, nr. 3, motie van het lid Hart-
meijer over het afgeven van rijbewijzen 
door gemeenten 

16213, nr. 3, motie van het lid Nijhof 
over het in beslag nemen van de 
illegale zender de 'Vrije Keijzer' 

16400, VIII nr. 23, motie van het lid 
Evenhuis over de definitieve vorm 
van de schoolbegeleiding 

16400, XVII, nr. 17, motie van het lid 
Rempt-Halmans de Jongh over 
voorlichting en milieu-educatie 

16401, nr. 15, motie van het lid 
Kombrink over het staatsaandeel in 
de opbrengst van het Slochterenveld 

16489, nr. 9, motie van het lid Nijhof 
over het oplossen van het emigratie-
vraagstuk 

16400, X nr. 18, motie van het lid 
Waltmans over de vestiging van 
opslagfaciliteiten van wapens en 
munitie voor de NAVO 

16400, XVI, nr. 121, motie van het lid 
Worrell over het opschorten van 
bijdragen in de exploitatiefinanciering 
van betaaldvoetbalorganisaties 

17029, nr. 10, motie van het lid 
Willems over de problemen voor 
zelfstandig wonende 'studie-stoppers'. 

Noot 4 (zie blz. 3197) 

De vragen van het lid Schutte luiden: 

1 
Is het waar, dat u gedeputeerde 

staten van Overijssel hebt laten 
weten, dat u het samenwerkingsver-
band in Twente ook en vooral ziet als 
de voorloper van een nieuw in te 
stellen provincie Twente en dat u die 
rol van voorloper nader inhoud wil t 
geven'? 

' 'Twentsche Courant' van 22 april j l. 
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2 
Kunt u aangeven waaruit dit (nader 

inhoud geven) zoal zal bestaan? Hoe 
denkt u daarbij te voorkomen, dat aan 
de verantwoordeli jkheid van het 
provinciaal bestuur van Overijssel 
voor het gehele gebied van deze 
provincie feitelijk geweld wordt 
aangedaan? 

3 
Waarop grondt u de verwachting, 

dat de wetgever zal besluiten tot de 
instelling van een provincie Twente? 

4 
Welke maatregelen hebt u getroffen 

en zult u nog treffen om te voorkomen, 
dat het thans geven van een rol van 
voortrekker aan Twente de vrijheid 
van handelen van de wetgever na de 
eventuele indiening van een voorstel 
tot instelling van een provincie 
Twente zal beperken? 

5 
Hebt u kennis genomen van de 

bezorgdheid bij de dienstcommissies 
van het provinciaal apparaat in 
Overijssel over een mogelijke uitbrei-
ding van het personeel van het 
gewest Twente, voordat definitief is 
beslist over de vorming van een 
provincie Twente? Worden eventuele 
personele consequenties voor Twente 
en voor Overijssel ook betrokken bij 
het inhoud geven aan de rol van 
voorloper van Twente2? 
2 'Zwolse Courant' van 21 april j l. 

Noot 5 (zie blz. 3200) 

De vragen van het lid Patijn luiden: 

1 
Heeft het besluit van de Regering 

de vijfde mei uit te roepen tot jaarlijkse 
nationale feestdag brede steun 
gekregen van andere overheidsor-
ganen, het bedrijfsleven en schoolbe-
sturen, zodat een ieder aan de viering 
zal kunnen deelnemen? 

2 
In hoeverre hebben provincies en 

gemeenten de Regering gevolgd bij 
het verlenen van verlof aan het 
personeel? 

3 
Is de indruk juist, dat de viering van 

de vijfde mei 1982eenzeerversnipperd 
beeld geeft ten aanzien van de 
bereidheid aan het eerder genoemde 
besluit mee te werken? 

4 
Welke mogelijkheden heeft de 

Regering om alsnog een bredere 
algemene viering van de bevrijdings-
dag te bevorderen? 

Toelichting 

Ad 2 
Zie de circulaire van de Minister van 

Binnenlandse Zaken aan de Ministers 
van 5 maart j l . 

Ad 3 
Zie het Algemeen Dagblad van 27 

april j l . 
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