
33ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 110 leden, te 
weten: 
Van Amelsvoort, Andela-Baur, Van 
Baars, E. C. Bakker, M. Bakker, 
Beckers-de Bruijn, De Beer, Beinema, 
P. M. Blauw, De Boer, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Brinkhorst, 
Brouwer, Buikema, Buurmeijer, 
Castricum, Cornelissen, Cotterell, 
Couprie, Van Dam, Dekker, Dijkman, 
Van Dis, Dolman, Duinker, Van 
Eekelen, Engwirda, Epema-Brugman, 
Van Erp, Van Es, Evenhuis, Evenhuis-
van Essen, Eversdijk, Faber, Frinking, 
Gerritse, De Graaf, Groenman, 
Hennekam, Hermsen, Van lersel, 
Jacobse, Janmaat-Abee, De Jonge, 
Keja, Kohnstamm, Koning, Konings, 
De Korte, Korte-van Hemel, Kosto, 
Kraaijeveld-Wouters, Krajenbrink, 
Lankhorst, Lansink, Leerling, Lubbers, 
Mateman, Meijer, Mik, Moor, Van 
Muiden, Müller-van Ast, Niessen, 
Nijland, Nijpels, Nuis, Nypels, Oomen-
Ruijten, Patijn, Poppe, De Pree, 
Rienks, Rietkerk, Roethof, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Schaap-
man, Schartman, Scherpenhuizen, 
Schutte, Smit-Kroes, Spieker, Stoffe-
len, Tazelaar, Tommei, Van den 
Toorn, Toussaint, Ter Veld, Veldhoen, 
Veldhuizen, Van der Vlies, Van 
Vli jmen, B. de Vries, K. G. de Vries, 
Waalkens, Wallage, Waltmans, 
Weijers, Wessel-Tuinstra, Wilbers,Wil-
lems, Wolters, Wöltgens, Worrell en 
Zijlstra, 

en de heren Terlouw, vice-Minister-
President, Ministervan Economische 
Zaken, Den Uyl, vice-Minister-Presi-
dent, Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, mevrouw Garde-
niers-Berendsen, Ministervan 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
mevrouw D'Ancona, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, mevrouw Dales, Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, en mevrouw Lambers-Hacque-
bard, Staatssecretaris van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. 

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

Wiegel, wegens het bijwonen van een 
begrafenis; 

Van Rossum, alleen voor het eerste 
deel van de vergadering; 

Van der Linden, Van Noord en Van 
Ooijen, wegens bezigheden elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
t ing voor 1982 (met uitzondering van 
het onderdeel Emancipatie) (17 100-
XV); 

de stukken over het Sociaal-Econo-
misch beleid voor 1982 (17200). 

en van: 
de gewijzigde motie-Groenman 

over een samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren (17 029, nr. 11); 

de motie-Beckers-de Bruijn over het 
principe van individualisering bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid 
(17 030, nr. 14); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17100-XV, nr. 18); 

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

de motie-Willems over de kortingen 
op de ziektegelden (17 100-XV, nr. 20); 

de motie-De Korte en Rietkerk over 
een bijzondere koopkrachtbescher-
ming voor de 'echte' minima (17 200, 
nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over de netto 
inkomensafstand tussen min imum-
loon en modaalloon (17200, nr. 14). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Mevrouw Beckers- de Bruijn (PPR): 
'Als men terugkomt op de hele 
discussie over het doemdenken in de 
jaren zestig en daar nu nog eens over 
nadenkt, heeft die zaak in 1981, denk 
ik, toch een heel nieuw perspectief 
gekregen. Wij hadden het gevoel 
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indert i jd: Wat ook de bezwaren zijn 
van een grootschalige groei-economie, 
het levert ons tenminste volledige 
werkgelegenheid en sociale zekerheid. 
Wat we op dit moment hebben is, als 
het erop aan komt, èn de grootschalige 
economie èn de werkloosheid en 
bovendien nog de zorg om de 
houdbaarheid van onze verzorgings-
staat. Wij hebben een maatschappij 
met te weinig investeringen en 
bovendien zijn de investeringen die 
plaats vinden voor een belangrijk deel 
kapitaal-intensief. Wij zijn bezig met 
wat de Engelsen noemen 'the jobloos-
ing growth' , de groei waarbij de 
banen verloren gaan.' 

Mijnheer de Voorzitter! Dit is geen 
citaat uit een PPR-discussie. Dit zei de 
vorige Minister van Sociale Zaken in 
november j l . bij de opening van een 
Leer-/Werkplaats in Venray. Toch iets 
van een erkenning van wat de PPR 
sinds het eind van de jaren '60 heeft 
aangedragen. Hij signaleert verder dat 
een welvaartsstaat als de onze zulke 
hoge kosten in rekening moet brengen, 
dat arbeidsintensieve taken in de 
geldeconomie het loodje leggen en 
vluchten naar de informele economie. 
Hij noemt de gedachte van een 
min imum gegarandeerd inkomen 
voor iedereen - om die informele 
economie zijn formele basis te geven 
- op korte termijn te duur als algemeen 
systeem, maar als mogelijkheid voor 
de toekomst erg interessant. En hij 
pleit voor een organisatievorm 
waardoor werklozen en WAO-ers 
legaal dit werk kunnen gaan doen, 
voor overgangsvormen tussen 
formele en informele economie. Voor 
mijn fractie herkenbare gedachten. 

Ik zie ervan af dit jaar opnieuw een 
motie over het basisinkomen in te 
dienen. De discussie is inmiddels in 
volle gang. Een aspect waarvoor wij 
de komende t i jd meer aandacht zullen 
vragen, is de mogelijkheid om via het 
basisinkomen, dat in onze visie ook 
een deel van het loon van de werkne-
mers gaat vormen, de loonkosten 
voor arbeidsintensieve bedrijven 
drastisch te verminderen, zodat hun 
produkten en diensten goedkoper 
kunnen worden en men er ook andere 
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dingen mee kan doen. Zo is meer 
sturing van economische activiteiten 
mogelijk en kan tegendruk gegeven 
worden aan de toenemende neiging 
naar kapitaal" en energie-intensieve 
produktie. 

In dit verband is ook interessant te 
weten hoe het staat met de door het 
vorige kabinet begonnen studie naar 
de mogelijkheden van een verschui-
ving van werkgevers-premielasten 
van de factor arbeid naar de factor 
kapitaal. De motie Beckers, Den Uyl, 
Terlouw bij de algemene beschouwin-
gen 1980, die o.m. vroeg dit onderzoek 
snel af te ronden, is met algemene 
stemmen aangenomen. Ook in het 
CNV leven die gedachten. Hoe staat 
het met dit onderzoek? Voor wie 
werkgelegenheid niet langer wi l zien 
als een sluitpost in onze economie, 
moet dit toch prioriteit hebben? 

Onze pleidooien voor een andere 
kijk op werk en inkomen zijn langza-
merhand voldoende bekend. Werk is 
in deze maatschappij nog steeds 
belangrijk, indien en naar mate het 
betaald wordt. Het gevolg daarvan in 
de huidige economische omstandighe-
den is dat steeds meer belangrijk 
werk dat te duur wordt om te betalen, 
gewoon blijft liggen of zwart gedaan 
wordt. Degenen die een uitkering 
hebben bij gebrek aan betaald werk, 
verplichten we immers duimen te 
draaien. 

Juist zij, de 'mensen zonder werk' 
maken zich nu sterk voor een beleid 
dat aansluit op de huidige en toekom-
stige ontwikkelingen. En dat is geen 
wonder. Wie als werkloze onbetaald 
werk doet, loopt nog steeds de kans 
zijn uitkering te verliezen. En ook als 
dat niet gebeurt, moet men als 
werkzoekende ingeschreven blijven 
bij het arbeidsbureau, heeft men een 
sollicitatieplicht èn kans op strafkor-
t ing als bij controle blijkt dat men niet 
actief genoeg naar een baan zoekt. 
Moeten we ons in het belang van de 
werklozen en van de samenleving niet 
eens afvragen, wat we met dit soort 
verplichtingen bereiken in een situatie 
met een half mil joen geregistreerde 
werklozen, een situatie die in de 
komende jaren niet wezenlijk anders 
zal worden? 

Moeten wi j blijven suggereren dat, 
als alle werklozen maar harder 
zouden solliciteren, die werkloosheid 
zou kunnen worden opgelost, alsof 
door al die sollicitaties het aantal 
arbeidsplaatsen wordt uitgebreid? 
Waarom geven wi j mensen die al 
tientallen malen tevergeefs hebben 
gesolliciteerd en die zinvol onbetaald 

werk doen, niet de kans zich op hun 
realiteit in te stellen? Daarmee zijn zij 
zelf van een vernederend dubbelleven 
af. Daarnaast maakt degene die kiest 
voor onbetaald werk met behoud van 
uitkeringen de kans op een betaalde 
baan voor anderen groter. Kortom: 
mijn fractie pleit voor de formele 
erkenning dat onbetaald werk zinvolle 
arbeid kan zijn - wi j gebruiken het 
woord 'arbeid', niet het woord 
'bezigheden' - voor de garantie dat de 
uitkering dan doorloopt en voor het 
afschaffen voor deze zogenaamde 
vrijwil l igers van sollicitatieplicht en 
controles. 

Ik weet dat er voor werken met 
behoud van uitkering al verschillende 
regelingen en experimenten zijn, 
maar waar men ook komt in het land, 
overal hoort men de klacht dat 
mensen die zich inspannen voor 
nieuwe mogelijkheden voor uitkerings-
gerechtigde, van vri jwil l igerswerk tot 
het opzetten van kleine bedrijfjes, 
stuklopen op onbegrip en onwil van 
plaatselijke en regionale instanties. 
Dit moet doorbroken worden. Wij 
vragen de bewindslieden daarvoor te 
zorgen. 

Ons einddoel is een rechtvaardige 
verdeling van het betaalde en onbe-
taalde werk tussen mannen en 
vrouwen, jongeren en ouderen. Het is 
onze overtuiging dat wi j dit niet 
bereiken door werkloze en zogenaam-
de arbeidsongeschikte mensen van 
alles te verbieden of te verplichten, of 
het nu een verplichting is voor 
ouderen om te blijven solliciteren 
naar banen die er niet zijn of een 
verplichting voor werkloze jongeren 
om nuttig werk te doen, zoals de 
bewindslieden van CRM hebben 
bedacht. 

Wij bereiken alleen iets door op 
veel grotere schaal veel verschillende 
mogelijkheden te scheppen waaruit 
mensen, in overleg, kunnen kiezen. 
Naast kortlopende projecten van 
interssant onbetaald werk en tijdelijke 
arbeidsplaatsen moeten ervoor 
jongeren vooral veel meer arbeidspro-
jecten komen die immers een succes 
zijn en blijvende arbeidsplaatsen 
blijken op te leveren. 

Andere mogelijkheden zijn voor alle 
leeftijdsgroepen vrijwil l igerswerk van 
langere duur met behoud van uitke-
ring, scholing en vorming met 
behoud van uitkering, het zelf kunnen 
beginnen van een bedrijfje met het 
tijdelijk doorgaan van de uitkering, 
veel meer deeltijdbanen, meer 
betaalde arbeid voor gehandicapten 
enzovoort. Het is uitermate jammer 
dat wij vandaag niet kunnen spreken 

aan de hand van de eerste contouren 
van het aangekondigde werkgelegen-
heidsplan. 

Het vervagen van de grenzen 
tussen betaalde en onbetaalde arbeid, 
wat noodzakelijk is, heeft ook een 
andere kant. Het kan een gevaar met 
zich brengen. Waar het doel is een 
rechtvaardige verdeling van beide, 
zullen zij beide aan welomschreven 
voorwaarden gebonden moeten zijn. 

Bij betaald werk gaat het om 
voorwaarden van beloning, sociale 
zekerheid, zeggenschap en arbeidsonv 
standigheden. Ook aan het vri jwil l i-
gerswerk moeten echter eisen worden 
gesteld waar het gaat om verantwoor-
delijkheid, vorming en scholing, 
vergoeding en onkosten en een 
zekere immateriële meerwaarde. 
Gebeurt dit niet, dan is er al gauw 
sprake van uitbuit ing. Daarom hebben 
wi j ook drie jaar geleden een motie 
ingediend om vrijwil l igerswerk eerst 
nader te definiëren en van voorwaar-
den te voorzien alvorens het op grote 
schaal van overheidswege te bevorde-
ren. 

Wanneer instellingen voor welzijn 
en gezondheidszorg om financiële 
redenen betaalde arbeid waar dat 
maar kan, gaan vervangen door 
vrijwill igerswerk, worden niet alleen 
verplegers en hulpverleners gedegra-
deerd tot robotten omdat hun werk 
successievelijk van alle menselijke 
aspecten wordt ontdaan, maar wordt 
het ook anderen steeds moeilijker 
gemaakt ooit nog een betaalde baan 
in die sector te vinden. Advertenties 
waarin wordt gevraagd om gediplo-
meerde verpleegkundigen om in het 
kader van vrijwil l igerswerk mensen te 
wassen, gaan wat ons betreft ver over 
de schreef. 

Een tweede vorm van uitbuiting 
wordt mogelijk via het thuiswerk. 
Thuiswerk blijkt onbeschermde 
arbeid. Daarvan wordt vooral in tijden 
van economische teruggang door 
sommigen dankbaar gebruik gemaakt. 
Aangezien de vraag naar thuiswerk 
veel groter is dan het aanbod, zijn 
thuiswerkers machteloos tegenover 
hun werkgever als het gaat om 
beloning, sociale zekerheid en 
arbeidsomstandigheden. Wie lastig is, 
staat snel op straat. Er is animo 
genoeg. Het is zelfs heel moeilijk een 
goed beeld te krijgen van de omvang 
van het thuiswerk op dit moment. De 
mensen, vooral vrouwen, wil len er 
liever niet over spreken omdat zij 
ondanks alles hun extra verdienste 
niet kwijt wil len. 

Mijn fractie heeft in februari van het 
vorige jaar naar aanleiding van een 
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IKON-uitzending een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van 
Sociale Zaken. Die vragen gingen 
vooral over het functioneren van de 
bestaande wetgeving, namelijk de 
Wet huisarbeid 1933 en het Huisarbeid-
besluit 1936. Het antwoord liet lang 
op zich wachten. De Minister heeft 
alle moeite gedaan om de nodige 
gegevens op tafel te krijgen, maar zij 
bleken er niet te zijn. De wet bleek in 
het geheel niet te functioneren. 

Naar aanleiding van een studie van 
de FNV-Vrouwenbond 'Thuiswerk: 
voor jou tien anderen', die in november 
1981 verscheen, hebben wij de zaak 
politiek op een rij gezet. Het resultaat 
is een nota met een aantal concrete 
voorstellen. Waar gaat het om? 

Thuiswerkers worden in de praktijk 
gelijkgeschakeld met kleine zelfstandi-
gen, terwijl zij feitelijk werknemers 
zijn. De huisarbeidswet van 1933 
spreekt dan ook over het tot stand 
brengen van collectieve arbeidsover-
eenkomsten. In een aantal sociale 
werknemersverzekeringen is een 
bepaling opgenomen dat thuisarbei-
ders geacht worden, in dienstbetrek-
king te zijn, mits - en daar is het 
eerste probleem - hun bruto-inkomen 
per maand doorgaans ten minste 2/5 
van het wettelijk minimumloon 
bedraagt. 

Werkgevers van thuiswerkers 
hebben er belang bij, onder die grens 
van zo'n kleine f800 bruto per maand 
te blijven. De meeste thuiswerkers 
komen dan ook door een lage beloning 
niet aan dit bedrag toe. Zij vallen 
daarmee tevens buiten het kader van 
de Ziekte- en Werkloosheidswet. De 
werkgever behoeft geen premies af te 
dragen. De thuiswerker moet wèl 
aangifte doen bij de inspectie der 
directe belastingen wanneer hij of zij 
met het werk meer dan f600 per jaar 
verdient. Dan gaat het ineens om 
zelfstandige arbeid en dan betaalt hij 
of zij niet alleen het werknemers-, 
maar ook het werkgeversdeel van de 
premies AOW en AWW. 

De wet op het minimumloon en de 
minimumvakantietoeslag geldt alleen 
voor werknemers in dienstver-
houding, als tenminste van de 
normale arbeidstijd van 40 uur wordt 
gewerkt. Daar valt de thuiswerker ook 
buiten! Al met al is het een onmoge-
lijke positie die bovendien niet door 
de wetgever is bedoeld. De voorbeel-
den — al zijn ze nog maar het topje 
van de ijsberg - zijn er ook naar. 

Eén van de voorbeelden is het 
vouwen en plakken van kinderbijsla-
genveloppen. Daaraan hebben twee 

mensen elk meer dan een 8-urige 
werkdag aan om per week f 100 bij te 
verdienen. Dat is nog geen f 1,40 per 
uur! 

Aan het einde van de jaren vijftig is 
er een poging gedaan, het thuiswerk 
beter onder controle te krijgen. De 
staatssecretaris van Sociale Zaken 
wilde toen zelfs een verbod, tenzij er 
een vergunning was van de arbeidsin-
spectie. Er is destijds een SER-advies 
geweest, maar het wetsontwerp heeft 
de Kamer nooit bereikt. 

Ik kom tot de huidige situatie. 
Vergeleken bij 1956 is er veel werk 
bijgekomen: typen, boekhouding, 
gespreksbanden afluisteren en 
aantekeningen maken, schakelaars of 
computeronderdelen maken, monta-
gewerk dus, en zelfs programmeer-
werk. Er wordt overwegend tegen 
stukloon gewerkt. De uurbeloning ligt 
meestal ver onder het minimum-uur-
loon. Lange reistijden om werk op te 
halen worden niet betaald. Men is niet 
verzekerd bij ziekte of werkloosheid 
en er is geen doorbetaling bij vakan-
ties, hoewel er lange gedwongen 
vakanties zijn als er geen werk is. Van 
vakantietoeslag of loonsverhoging is 
in het onderzoek van de FNV-Vrouwen 
bond bijna nooit sprake, ook al 
hebben mensen vijf of zes jaar bij 
dezelfde werkgever gewerkt. 

De onkosten - bij voorbeeld het 
gebruik van elektriciteit bij het stikken 
van textiel - worden niet vergoed. 
Mijn fractie is van mening dat het 
noodzakelijk is dat op korte termijn 
maatregelen worden genomen. Wij 
streven daarbij niet naar een verbod, 
maar naar behoorlijke arbeidsvoor-
waarden. Wij doen de volgende 
voorstellen: 

1. Thuiswerkers worden niet langer 
beschouwd als kleine zelfstandigen, 
want zij zijn dat juridisch noch 
feitelijk. Zij zijn werknemers; 

2. De bepalingen in de wetgeving 
van de werknemersverzekeringen dat 
thuiswerkers niet geacht worden, in 
dienstbetrekking te zijn als hun 
bruto-inkomen doorgaans minder dan 
2/5 van het wettelijk minimumloon 
bedraagt, moeten worden geschrapt; 

3. Thuiswerk moet onder de Wet 
minimumloon en minimumvakantie-
toeslag worden gebracht, ook al 
wordt in de regel niet meer dan 
de normale arbeidsduur gewerkt; 

4. Ook het thuiswerk valt onder de 
Arbeidsomstandighedenwet. De 
arbeidsinspectie zou daarop moeten 
letten; 

5. Er moet een goede controle zijn 
via de loontechnische dienst en de 
fiscus. Ook de vakbeweging moet zich 

wellicht actiever bemoeien met de 
arbeidsvoorwaarden van thuiswer-
kers. 

In een volgende fase zouden de Wet 
huisarbeid 1933 en het Huisarbeidbe-
sluit 1936 moeten worden bekeken. 
Dat is echter niet het meest urgente. 

Hierbij gaat het om het bijstellen 
van de achterhaalde lijst thuiswerk-
zaamheden, het kritisch bezien van de 
voorwaarden voor thuisarbeid in het 
licht van de nieuwe Arbeidsomstandig-
hedenwet, het nagaan of een registra-
tieplicht voor werkgevers zinvol is en 
het brengen van overtredingen onder 
de Wet economische delicten. Wij 
hebben een en ander neergelegd in 
een nota die de bewindslieden en de 
fracties inmiddels hebben ontvangen. 
Zeker onder de huidige omstandighe-
den, nu de thuisarbeid toeneemt, is 
deze zaak uiterst urgent. Met grote 
nadruk vraag ik hiervoor aandacht. Ik 
hoop dat de energie die velen in het 
afgelopen jaar aan dit probleem 
hebben besteed, een positief gevolg 
krijgt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb u 
hierover een motie overhandigd. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Beckers-de 
Bruijn wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat thuiswerkers vaak 
arbeid verrichten onder slechte 
arbeidsvoorwaarden en -omstandig-
heden; 

overwegende, dat de Wet Huisarbeid 
1933 niet blijkt te functioneren, onder 
meer waar het gaat om de registratie-
plicht van de ondernemer die werk in 
thuisarbeid uitbesteedt en de bevoegd-
heid van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid om 
loonbepalingen vast te stellen; 

tevens overwegende, dat thuiswerkers 
veelal niet vallen onder de Wet 
minimumloon en min imum vakantie-
bijslag, veelal geen recht kunnen 
doen gelden op een uitkering bij 
ziekte of werkloosheid, en van de 
premies volksverzekeringen ook het 
werkgeversdeel betalen; 

van oordeel, dat thuiswerkers juridisch 
en fiscaal als werknemers dienen te 
worden behandeld; 

van oordeel, dat zij hun arbeid dienen 
te verrichten tegen een rechtvaardige 
beloning en ook onder de werking 
van de sociale werknemersverzekerin-
gen moeten vallen; 
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nodigt de Regering uit, zo spoedig 
mogeli jk de daarvoor noodzakelijke 
aanpassingen in de bestaande 
wetgeving voor te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21 (17100-XV). 

De heer De Korte (VVD): Is er een 
kwantificering van uw voorstel 
gegeven? 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Een kwantificering? 

De heer De Korte (VVD): Dit betekent 
dat wij kunnen overwegen wat het in 
premies en dergelijke betekent. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Wij hebben dit niet helemaal kunnen 
berekenen. Ik heb al in mijn betoog 
het probleem naar voren gebracht dat 
bij onderzoeken zeer weinig enquête-
formulieren terugkomen. De mensen 
staan te dringen om thuiswerk te 
doen en wie informatie geeft, is bang 
dat hij meteen door een ander wordt 
vervangen. Er zijn nieuwe onderzoeken 
gaande. Bij voorbeeld waar het 
vermoeden dat in de confectie-indus-
trie hier en daar de gewoonte lijkt te 
bestaan, een bedrijf te sluiten en dan 
over te gaan tot het in dienst nemen 
van thuiswerkers. 

De vraag is, om hoeveel mensen 
het totaal gaat. De lage schattingen 
wijzen op 10.000 mensen en andere 
schattingen op 80.000 of nog meer. 
Dit is moeilijk te overzien. 

De heer Van Muiden (CDA): Ik heb het 
genoegen, in de SER-commissie 
arbeidswetgeving van 1956 gezeten te 
hebben. Na 25 moeizame vergade-
ringen was er een SER-advies. De 
Regering heeft hiermee weinig of 
niets gedaan. Het lijkt mi j goed dat de 
SER deze zaak na zovele jaren nog 
eens bespreekt en opnieuw advies 
hierover uitbrengt. 

Uit ervaring weet ik dat de belasting-
dienst de inkomens uit thuisarbeid 
kent, want de werkgever moet deze 
doorgeven. Misschien kan Financiën 
te zijner t i jd inzicht, zij het indicatief, 
geven in de omvang hiervan. 

Mijn fractie hecht eraan dat deze 
zaak goed in kaart en in studie wordt 
gebracht en op korte termijn te bezien 
wat knelpunten zijn en wat hieraan 
kan worden gedaan. Een kwantifice-
ring is dan ook belangrijk. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
heb er uiteraard geen bezwaar tegen 
dat men, voordat men tot maatregelen 

komt, de zaak bestudeert. Het pro-
bleem is echter urgent. Nieuwe 
ontwikkelingen in de Verenigde 
Staten, waar werk op het gebied van 
de micro-elektronica aan thuiswerkers 
wordt uitbesteed, zijn tot Nederland 
doorgedrongen. De indruk bestaat 
dat het snel gaat. Naar mijn mening 
moet er snel worden opgetreden. 

Dat het wetsontwerp na het SER-ad-
vies van 1956 is blijven l iggen, is 
eraan te wijten dat de toenmalige 
bewindslieden een verbod wi lden, 
wat de SER niet zag zitten. Bovendien 
wilden de bewindslieden nogal veel 
bevoegdheden aan de arbeidsinspec-
tie geven. De SER was bang dat men 
dan toch achter de feiten bleef 
aanlopen en de zaak niet goed in kaart 
zou krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
het tweede onderdeel van mijn 
bijdrage. Inkomen, zeggenschap en 
werk blijken in de situatie van vandaag 
steeds moeilijker met elkaar te 
combineren. Vandaag staat in de 
krant het bericht dat het aantal 
werkloze bouwvakkers dit jaar boven 
de 100.000 zal komen. Niemand 
verwondert zich daarover meer. 

Over het werkgelegenheidsplan valt 
echter nog weinig zinvols te zeggen. 
Gisteren is er even gediscussieerd 
over de naam van het plan. Het moet 
mij toch van het hart dat dit werkgele-
genheidsplan zo'n beetje het alterna-
tieve heilsplan van het kabinet-Van 
Agt II dreigt te worden. Ik vind dat wij 
daarmee moeten oppassen. Het 
eerste heilsplan heeft weinig heil 
geboden; ook het tweede is met zulke 
hoge verwachtingen van start gegaan 
dat de uitkomst bij voorbaat dreigt 
tegen te vallen, zelfs wat de mogelijk-
heden betreft tot een drastische 
herverdeling van werk over te gaan. 

Mijn fractie ondersteunt de pogin-
gen, een dergelijke herverdeling van 
werk tot stand te brengen. De rand-
voorwaarden die hieraan worden 
gesteld - voldoende passend aanbod 
op de arbeidsmarkt; zo mogelijk een 
verlenging van de gemiddelde 
bedrijfstijd, geen extra beroep op 
collectieve middelen, een evenredige 
vermindering van het inkomen, geen 
verhoging van de arbeidskosten of 
verlaging van de produktiviteit -
bieden echter voor de werkgeversor-
ganisaties voldoende mogelijkheden 
om het hele arsenaal middelen tot 
tegenwerking van stal te halen. Dat is 
dan ook gebeurd. Wanneer men geen 
argumenten meer heeft, adviseert 
men zijn leden vriendelijk doch 
dringend, niet meer te praten met de 
'Raspoetin van de Zeestraat'. 

Nu de Minister deze ervaring heeft 
opgedaan met de werkgevers, is het 
voor mij onbegrijpelijk dat hij zou 
weigeren te spreken met organisaties 
van werkende jongeren. Daarmee 
bedoel ik niet vijf minuten spreektijd 
op een hoorzitting in februari, maar 
een echt gesprek, nu er nog een 
duidelijke inbreng mogelijk is. Er 
wordt niet meer gediscussieerd, laat 
staan breed. Ik vraag de Minister 
dringend, dat gesprek met de organi-
saties van werkende jongeren alsnog 
te voeren. 

Hoe staat het overigens met zijn 
suggestie, een adviesorgaan of een 
stuurgroep op nationaal niveau in te 
stellen waarin de centrale werkgevers-
en werknemersorganisaties naast de 
overheid zouden deelnemen, en die 
tot taak zou moeten hebben de 
verdeling van werk te stimuleren en te 
begeleiden? 

Bij de algemene financiële beschou-
wingen heb ik reeds vastgesteld dat in 
de brief van de Stichting van de 
Arbeid met geen woord werd gerept 
over de bij de bespreking van de 
regeringsverklaring met algemene 
stemmen aanvaarde motie over de 
bevordering van arbeidsprojecten 
voor jeugdige werklozen. Het lijkt 
erop dat die motie met opzet werd 
verzwegen. De vier componenten 
waaruit het voorgestelde jeugdplan 
zou moeten bestaan, zijn immers 
meer gebaseerd op een verlenging 
van de leerperiode - dus op uitstel 
van het moment waarop jongeren een 
beroep doen op de arbeidsmarkt -
dan op het scheppen van arbeidsplaat-
sen waarbij jongeren zich betrokken 
kunnen voelen en waarvan zij het 
gevoel krijgen, een echte bijdrage te 
kunnen leveren, verantwoordeli jkheid 
te kunnen dragen, invloed op hun 
werkomgeving en de besluitvorming 
te kunnen hebben. Dat vraagt toch om 
een uitbouw van het systeem van 
arbeidsprojecten voor jongeren, zoals 
in die motie aangegeven; het vraagt 
ook om een vergroting van de 
mogelijkheden om, misschien met 
anderen, een eigen bedrijf te starten, 
met het tijdelijk behoud van hun 
uitkering; alsmede om een uitbreiding 
van de zogenaamde 'pro deo-regeling'. 

In december 1980 hebben wi j de 
suggestie gedaan, loonkostensubsi-
dies gebonden aan de arbeidsplaats 
toe te kennen, tegen de achtergrond 
van de maatschappelijke onwenselijk-
heid van de hoge werkloosheid en het 
onbenut laten van menselijke capaci-
teiten voor tal van wenselijk geachte 
zaken en ter bestrijding van het 
informele circuit. Bij het toekennen 
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van loonkostensubsidies behoeft de 
ondernemer slechts de complementai-
re kosten terug te verdienen. Om het 
concurrentie-aspect dat dergelijke 
subsidies eventueel zouden kunnen 
hebben in goede banen te leiden, zou 
het gewenst zijn, tot een verstrekking 
per bedrijfstak te komen. Overleg op 
bedrijfstaksniveau tussen werkgevers-
en werknemersorganisaties vormt 
daarvoor een essentiële voorwaarde. 
De huidige, beperkte regelingen op 
het terrein van de loonkosten zouden 
in dit overleg kunnen worden ingepast. 

Ik heb daarover in december 1980 
een motie ingediend, die een zeer 
beperkte ondersteuning kreeg. Ik ben 
dan ook blij dat de Minister nu schrijft 
dat hij, in overleg met de sociale 
partners, wi l bezien of het mogelijk is, 
het systeem van loonkostensubsidies 
uit te breiden. Een verschuiving in één 
jaar van vri jwel geen politieke steun 
naar een positieve uitspraak van de 
Regering hadden wi j niet verwacht. 
Nu komt het aan op de uitvoering. Ik 
neem aan dat er spoedig concrete 
voorstellen zullen worden gedaan. 

De zeggenschap van de werknemers 
over werkgelegenheids- en investerings 
plannen van de ondernemer is aan 
de orde geweest bij de behandeling 
van het loonbesluit in december j l . 
Een uitbreiding van de Wet op de 
Ondernemingsraden, opdat de 
ondernemer verplicht wordt met de 
ondernemingsraad overleg te voeren 
over investeringsplannen, zou worden 
overwogen. Hoe ver staat het met die 
overweging? Wordt het niet t i jd, 
hierover meer te zeggen? 

Een bijkomend belangrijk aspect is 
dat van de positie van de centrale 
ondernemingsraden in internationale 
concerns. Ik wi l daarvoor de aandacht 
van de Minister vragen. De centrale 
ondernemingsraad heeft geen directe 
- vaak ook geen indirecte - toegang 
tot het buitenlandse moederconcern 
en zelfs - dat is minstens zo belangrijk 
- t o t de medezeggenschapsorganen 
van de dochters van hetzelfde concern 
in het buitenland. lnformatie-uitwisse-
ling wordt zeer bemoeilijkt, nationale 
vestigingen worden tegen elkaar 
uitgespeeld en medezeggenschap op 
internationaal niveau is in het geheel 
niet verzekerd, zelfs niet in Europa. 

Ik weet dat aan de SER advies is 
gevraagd over de Vredeling/Davignon 
ontwerp-richtli jn van de EG-commis-
sie, maar intussen kan de Wet op de 
ondernemingsraden in die zin worden 
aangepast, dat de ondernemer niet 
langer zo gemakkelijk, namelijk 
zonder dat de ondernemingsraad in 

beroep kan gaan bij de bedrijfsconv 
missie, kan weigeren de kosten van 
internationaal overleg van onderne-
mingsraden geheel of gedeeltelijk te 
dragen. Ik wi l nog eens met nadruk 
zeggen dat er drastischer zal moeten 
worden opgetreden, ook in de 
zeggenschapsverhoudingen en in de 
besluitvormingsstructuur, dan wij nu 
in het beleid herkennen. Zo niet, dan 
wordt het arbeidsplaatsenplan een 
doekje voor het bloeden, een alibi om 
gewoon door te gaan met afbouw van 
werkgelegenheid elders. 

Ik behoef niet verder in te gaan op 
de motie die op de agenda is opge-
voerd. Ik heb toen duidelijk ons 
standpunt toegelicht: individualisering 
in het inkomensbeleid. De daarop 
gerichte motie werd door de Minister 
afgehouden met het argument, dat 
eerst meer exacte regeringsvoorne-
mens bekend moesten zijn. Na vier 
maanden zouden wi j graag een 
duidelijk standpunt willen krijgen. 

Over de aan de SER voorgelegde 
wijziging van de Ziektewet wil ik een 
paar vragen stellen. Er is veel over te 
zeggen, maar daar is het nu niet de 
ti jd voor. Eén zaak heb ik gemist in de 
discussie en wel het aantal ziektedagen 
dat opgaat aan wachtti jden bij de 
behandeling. Een onderzoek van het 
NIPG 'gezondheidszorg en lange 
ziekteduur' uit 1978 is toen bij de 
behandeling van de begroting van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
aan de orde geweest. Uit het onderzoek 
bleek, dat gemiddeld 20% van de 
ziekteduur van meer dan zes weken 
opgaat aan wachtti jden bij de behan-
deling. Hierover is door ons een motie 
ingediend en door de Kamer aangeno-
men. Daarin hebben wi j de Regering 
gevraagd pogingen te doen om aan 
die toestanden een einde te maken. 
Met deze motie is niets gedaan. Als 
dan wel drastisch wordt gesnoeid, in 
het bijzonder ten aanzien van de 
langere ziektegevallen, vraag ik mij 
hoe het mogelijk is dat geen rekening 
wordt gehouden met dergelijke 
belangrijke nevenaspecten. Hoe komt 
de Regering overigens aan de ver-
wachting, dat deze aanmerkelijke 
verlaging van de uitkeringen het 
ziekteverzuim zal verminderen? Een 
ander nevenaspect is de grote 
onrechtvaardigheid die de maatregel 
teweegbrengt tussen categorieën van 
mensen: oudere mensen bij voorbeeld 
zijn belangrijk meer ziek dan jongere. 
Bovendien, als de werknemers in de 
ene bedrijfstak - in de bouw, in de 
havens - zwaarder worden getroffen 
dan die in andere bedrijfstakken, hoe 
is dit dan te rijmen met de beoogde 

financiële herwaardering van zwaar, 
vuil en onaangenaam werk? 

Zijn de negatieve gevolgen voor het 
zwarte circuit nagegaan? Het zijn wat 
opmerkingen over een adviesaan-
vrage, maar men zal begrijpen dat 
onze sympathie voor het voorstel 
bijna nihil is. 

Inkomen, werk en zeggenschap zijn 
niet los van elkaar te zien. Wie wel 
met ver gaande loon- en uitkerings-
maatregelen komt en niet met zeer 
concrete voorstellen over meer werk 
en meer zeggenschap, vraagt om 
moeili jkheden. De bewindslieden 
ervaren dat op dit moment aan den 
lijve. Ik benijd hen niet, maar het is 
aan hen om het scheve beeld dat is 
ontstaan alsnog rechtte trekken. 
Laten wi j hopen, dat dit lukt. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag behandelen wi j 
de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, een werkstuk, dat 
ongeveer een half jaar geleden is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van een ander kabinet en van een 
andere minister. Inmiddels is er al 
weer geruime tijd een nieuw kabinet, 
met een andere minister en twee 
nieuwe Staatssecretarissen. De begro-
ting is op een onderdelen wel wat 
bijgesteld maar in essentie is de zaak 
bij het oude gebleven. Is de conclusie 
dan ook juist, dat Minister Den Uyl in 
grote lijnen het beleid van zijn 
ambtsvoorganger Albeda voortzet? 
Daarmee zou dan duidelijk zijn, dat 
ondanks veel geschreeuw weinig is 
veranderd ten aanzien van de wol , die 
op het departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt 
geproduceerd! 

Toch zou het een vrij zinloze 
aangelegenheid zijn, wanneer wi j ons 
nu uitsluitend zouden bezighouden 
met de begroting en de daarbij 
geleverde memorie van toelichting. In 
de afgelopen maanden en zeker in de 
laatste weken zijn er allerlei satellieten 
afgeschoten, die nu rond de begroting 
cirkelen. Het zijn de beleidsvoorne-
mens, die voor een groot deel veel 
meer stof hebben doen opwaaien dan 
de gehele begroting bij elkaar. 
Hoeveel zorg de ambtenaren op het 
Ministerie ongetwijfeld aan dat 
werkstuk zullen hebben besteed, het 
geheel van beleidsvoornemens geeft 
een weinig samenhangende indruk. 

Zou de Minister nog eens duidelijk 
de samenhang van het totale beleid 
wil len uiteenzetten? Dat zou de 
controlerende taak van het parlement 
vereenvoudigen. Desnoods komt de 
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Minister met een korte notitie, zodat 
wij een overzicht krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het beleid 
van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid vormt een 
integrerend onderdeel van het gehele 
kabinetsbeleid. Er zijn directe raakvlak-
ken met Financiën, Economische 
Zaken, Volkshuisvesting, CRM en 
Binnenlandse Zaken, om maar een 
paar Ministeries te noemen. Het 
beleid van Sociale Zaken valt of staat 
met een goede financieel-economi-
sche aanpak. Het bepaalt immers het 
werkgelegenheidsklimaat en daarmee 
de taak van de overheid in sociaal 
opzicht. 

De financieel-economische positie 
van ons land is sinds Prinsjesdag 
verder achteruitgegaan. De meest 
sombere voorspellingen bleken in de 
praktijk nog te optimistisch. Het 
aantal werklozen stijgt zo snel, dat de 
schrik velen om het hart slaat. De 
fnuikende jeugdwerkloosheid leidt tot 
frustraties, spanningen en uitspattin-
gen, die ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor onze samenleving, tot in 
lengte van jaren. Wie een jeugd heeft 
zonder toekomst, heeft een samenle-
ving zonder toekomst. 

Nu zijn er diverse incidentele 
maatregelen afgekondigd, of al 
gerealiseerd, om iets aan de situatie 
te doen. Ik denk hierbij aan de partiële 
loonmaatregel, het verhogen van de 
premies voor de volksverzekeringen 
en het invoeren van een solidariteits-
heffing. Nieuwe maatregelen zijn 
aangekondigd of worden in de 
wandelgangen - en daar moet je 
tegenwoordig kennelijk ook radio- en 

televiesieprogramma's onder rekenen 
- besproken. Er is sprake van verdere 
nivellering, verlaging ziektegelduitke-
ring, verlaten van de netto-nettokop-
peling, aanpassing van de kinderbij-
slag aan de hoogte van het inkomen en 
vul maar aan. 

Maar wat gebeurt er nu structureel 
om te komen tot een herstel van onze 
economie en daarmee van de werkge-
legenheid? Er wordt gesproken over 
een tweesporenbeleid, maar hoe dit 
nu wordt uitgewerkt en welke oplos-
sing wordt gekozen door dit kabinet 
en door deze bewindslieden is niet 
duidelijk. Er zijn in elk geval diverse 
mogelijkheden, maar daaruit moet 
een keuze worden gemaakt. 

Bij de voorbereiding op dit debat 
heb ik vele interviews gelezen met 
economen en oud-ministers en met 
mensen uit de hoek van de sociale 
partners, leder van hen geniet een 
goede reputatie en heeft een grondige 
kennis van zaken, zodat zij tot oordelen 
bevoegd zijn. Over de huidige stand 
van zaken zijn zij het doorgaans 
roerend met elkaar eens, maar de 
oplossingen die zij aandragen verschil-
len. De een weet nog meer miljarden 
te bezuinigen dan de ander. Soms ook 
zijn de plannen ontroerend schoon 
vanwege hun simpelheid. Wij vragen 
de Minister om zijn beleidsvisie op dit 
punt te verduidelijken en om keuzen 
te maken. 

Bij eerdere gelegenheden heeft 
mijn fractie duidelijk gemaakt waar de 
financieel-economische schoen 
wringt: wi j hebben in ons land in de 
afgelopen jaren boven onze stand 
geleefd en meer uitgegeven dan ons 

toekwam. Wij hebben maatschappelij-
ke stelsels ontworpen die niet betaal-
baar bleken te zijn. Dit heeft in niet 
geringe mate bijgedragen tot veel te 
hoge overheidsuitgaven en daardoor 
tot het financieringstekort. Dit heeft 
weer allerlei gevolgen gehad, waarvan 
nu met name in de bouwwereld de 
wrange vruchten worden geplukt. 
Mevrouw Beckers heeft zoeven ook 
gewezen op het grote aantal werklozen 
in die sector. 

Er wordt echter nog een geheel 
ander aspect gemist. In ons land is 
ondanks alle groei en voorspoed een 
geest van egoïsme en materialisme 
ontstaan als gevolg van een steeds 
meer loslaten van normen, de 
geboden en beloften die de Bijbel ons 
leert voor mens en samenleving. Als 
een mens zijn eigen wegen gaat, 
ontvalt hem de zegen van God en dat 
kan hard aankomen. 

Al praten wij vandaag naar de 
schijn over zuiver Economische en 
sociale problemen, ze hebben niette-
min alles te maken met geestelijke 
dimensies en die komen in alle 
analyses die ik heb gelezen niet aan 
de orde. Dat is een fundamenteel 
gemis. In de eerste plaats moet de 
overheid, naar Bijbelse waarheid 
Gods dienares, het volk voorgaan in 
terugkeer tot het onderhouden van de 
normen en geboden van de Here God. 
Als wij dat doen, zal het ons welgaan, 
dat is een belofte, ook wat de werkge-
legenheid betreft en zullen wi j ook 
verlost worden van een stuk egoïsme 
en materialisme alsmede jaloezie, 
want dat is ook een kwaad dat 
verwoestend kan werken. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor de 
hoogte van het huidige financieringste-
kort zijn daarom naar de mening van 
mijn fractie zowel de overheid als de 
burger verantwoordelijk. De burger 
heeft direct of indirect meegeprofiteerd 
van het op te grote voet leven van de 
overheid. Met name waar het de 
beloning en de sociale voorzieningen 
betreft. De Regering zal dan ook de 
moed op moeten brengen om de 
burger niet alleen te bewegen tot 
loonmatiging' maar ook tot loonsver-
mindering. Dat heeft een lager kosten-
niveau in de bedrijven tot gevolg, 
waardoor de kans op aanbod van 
arbeid wordt vergroot. Als de vakbewe-
ging in deze dagen daarvoor garanties 
wil hebben, is dat begrijpelijk. Die 
garanties kunnen helaas nooit worden 
gegeven. De ontwikkelingen van de 
automatisering gaan door. Wij moeten 
aan de andere kant echter niet komen 
tot een reactie zoals die zich aan het 
eind van de vorige eeuw in Engeland 
voordeed, toen arbeiders in de textiel-
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lindustrie machines vernielden uit 
angst voor verminderde werkgelegen-
heid. 

Van de overheid mag in elk geval 
een voorwaardenscheppend beleid 
worden verwacht, waardoor de 
werkgelegenheid wordt bevorderd. 
Dat daartoe een uitgewerkt banenplan 
zou behoren, valt naar de mening van 
mijn fractie zeer te bezien. 

Nu is het maanden geleden aangekon-
digde banenplan er nog niet, maar in 
principe geloof ik dat de overheid 
buiten de grenzen van haar verant-
woordeli jkheid gaat als zij in deze 
in details treedt, tenzij het gaat om het 
scheppen van werkgelegenheid bij de 
overheid zelf, maar dat is dan meer 
een zaak van Binnenlandse Zaken, 
dan voor Sociale Zaken. 

Mijnheer de Voorzitter! De laatste 
t i jd wordt veel gesproken over de 
betekenis en de waarde van het 
verrichten van arbeid. In het rapport: 
'Vernieuwingen in het arbeidsbesteld' 
is de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid nog wat aan het 
dagdromen geweest door bijvoorbeeld 
te denken aan een arbeidsloos 
inkomen. Dat is overigens niet alleen 
een irreële, maar naar mijn mening 
ook een principieel verwerpelijke 
zaak. 

De mens is na de zondeval in het 
Paradijs veroordeeld tot het verdienen 
van zijn brood 'in het zweet des 
aanschijns', om het met Bijbelse 
termen te zeggen. Tegelijkertijd laat 
diezelfde Bijbel echter weten, dat het 
doen van arbeid van een vloek tot een 
zegen kan zijn, als die arbeid met 
plezier en zinvol kan worden verricht 
voor het aangezicht des Heren. Het 
vaak gekritiseerde arbeidsethos 
behoord tot het geschapene in de 
menselijke natuur. Vandaar dat in 
onze ti jd velen, die tot hun groot 
verdriet niet kunnen werken, zich zo 
nutteloos, uitgeschakeld en hulpeloos 
voelen. Dit gegeven komt ook naar 
voren in het proefschrift van de 
sociologe mevrouw Merens-Riedstra 
getiteld: 'Leven zonder werk'. Het 
verrichten van arbeid is vooral een 
therapie om patiënten te genezen! 

Nu echter de vraag naar werk het 
aanbod ver overtreft, zal het overheids-
beleid afgestemd moeten zijn op 
het scheppen van voorwaarden, die 
leiden tot een zo eerlijk mogelijk 
verdeling van werk. Daarbij moet 
ervan worden uitgegaan, dat de mens 
in de meeste gevallen niet als individu 
in de wereld staat, maar in samenle-
vingsverbanden, voor mijn fractie zijn 
deze doorgaans het gezin. 

Er is sprake van een ongezonde 
situatie als in het ene huishouden 
man en vrouw beiden een goedbetaal-
de dagtaak hebben en men in het 
andere huishouden moet leven van 
één uitkering. Hoewel het nieteenvou-
dig te regelen is, is mijn fractie 
voorstandster van wat wel genoemd 
de huisnummeraanpak: hettoekennen 
van uitkeringen en het belasten van 
inkomens, afhankelijk van het totale 
inkomen per huishouden. Daarmee 
wordt het incasseren van dubbele 
inkomens ontmoedigd, zodat hierdoor 
plaatsen op de arbeidsmarkt vrijko-
men. Wil de Minister zijn visie geven 
over deze door ons al eerder gedane 
suggestie? 

Zijn er cijfers bekend of kunnen die 
worden geproduceerd hoe groot het 
aantal huishoudingen is, waar beide 
partners een full-t ime baan hebben, 
zonder dat er sprake is van afbouw 
van deze situatie? 

Overigens zie ik er weinig heil in om 
voor de oplossing van het werkloos-
heidsvraagstuk een deeltijdbanenrage 
te creëren. Dat lost structureel heel 
weinig op. Bovendien blijkt in de 
praktijk dat deeltijdbanen relatief 
meer geld kosten dan ful l t ime 
functies, en dat is niet zo verwonderli jk. 

Daarnaast zijn de consequenties 
voor de sociale verzekeringen nog 
niet te overzien. Mijn fractie zou 
daarom willen waarschuwen voor het 
al te gretig vastklampen van deze 
strohalm voor het werkgelegenheids-
beleid. Of is de Minister optimistischer 
gestemd? 

Mijnheer de Voorzitter, evenals vele 
anderen maakt mijn fractie zich grote 
zorgen over de zeer verdrietige 
problematiek van de jeugdwerkloos-
heid. In hoeverre is er sprake van 
regionale spreiding van dit probleem 
zijn er mogelijkheden voor jongeren 
uit bij voorbeeld het zuiden of noorden 
van het land om elders in ons land 
werkgelegenheid te vinden! Graag 
krijg ik wat cijfers hierover. 

Een andere vraag betreft de demo-
grafische ontwikkelingen, waarvan de 
gevolgen ver van te voren kunnen 
worden berekend. Is in de afgelopen 
tien, vijftien jaar rekening gehouden 
met een grote toeloop naar de 
arbeidsmarkt en, zo ja, op welke wijze 
zijn er maatregelen getroffen? Wat is 
er daarnaast in de afgelopen vijf jaar 
gedaan om jongeren te bewegen een 
andere studie- of opleidingsrichting in 
te slaan? In hoeverre is overleg 
gepleegd met de Ministeries van 
Onderwijs? 

Wanneer nu wordt gesproken over 
mogelijkheden het onderwijs meer te 

gaan afstemmen op de kansen op de 
arbeidsmarkt, is de vraag gewettigd 
hoe lang het zal duren, voordat van 
een dergelijke aanpak effect kan 
worden verwacht. Wat zijn daarnaast 
de ervaringen met omscholingsprojec-
ten? Is het waar dat men in Groningen 
meer dan een jaar moet wachten om 
in aanmerking te komen voor zo'n 
omscholingscursus. Hoe staat het met 
de financiële middelen voor deze 
projecten? 

Ik heb al eerder gesteld, dat de 
jeugdwerkloosheid in het geheel van 
de problematiek rond de werkgelegen-
heid nog een extra dimensie heeft. De 
demotivatie, vooral bij jongeren, kan 
zo'n zwaar stempel zetten op het 
verdere leven van een mens, dat dit 
grote schadelijke gevolgen kan 
hebben. Daarom mijn vraag aan 
Staatssecretaris Dales of zij bereid is 
met veel soepelheid te werk te gaan 
om jongeren met een uitkering in elk 
geval wat werk te laten doen. Ik denk 
daarbij aan het voorstel van de 
gemeente Epe. Hoe staat zij daartegen-
over? 

Allerlei organisaties met ideële 
opzet, waarbij concurrentievervalsing 
niet in het geding is, zouden bijzonder 
geholpen zijn als jongeren voor hen 
werk zouden wil len verrichten, dat zij 
gelet op de krappe kas niet kunnen 
betalen. Is het niet gewenst de 
Gemeentelijke Sociale Diensten in 
dezen de instructie te geven dat 
ook de ambtenaren die met controle 
zijn belast soepel moeten optreden en 
eigen initiatief van jongeren waar 
mogelijk moeten honoreren? 

Hoe staat de Regering tegenover de 
zogeheten 'ondernemingshotels'? Zijn 
daarmee ervaringen opgedaan? Is het 
bovendien mogelijk dat werklozen 
met bij voorbeeld een technische 
opleiding, met behoud van een 
uitkering, in het kader van de ontwik-
kelingssamenwerking voor kortere of 
langere ti jd worden uitgezonden? Er 
zullen zeker haken en ogen zijn, maar 
alles wat enigszins mogelijk is, moet 
worden gedaan om jongeren een 
zinvol bestaan te geven, opdat een 
gevoel van eigenwaarde kan worden 
opgebouwd. 

Mijnheer de Voorzitter! Een princi-
piële bezinning op overheiduitgaven 
impliceert ook een doordenken van 
ons stelsel van sociale voorzieningen. 
Op blz. 29 van de memorie van toelich-
ting lees ik dat de Minister de overtui-
ging is toegedaan, dat als er verder 
moet worden bezuinigd op dit gebied 
niet aan wezenlijke wijziging van het 
sociale stelsel ontkomen kan worden. 
Kan de Minister zeggen waar hij in dit 
verband aan denkt? 
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Als mijn fractie stelt ervan overtuigd 
te zijn, dat ook op het terrein van de 
sociale voorzieningen herbezinning 
en heroverweging moeten plaatsvin-
den, zegt zij dat onder het voorbehoud 
dat er geen onrechtvaardige situaties 
mogen ontstaan, waardoor zij die met 
recht zijn aangewezen op sociale 
uitkeringen lijden onder een bezuini-
gingsoperatie. 

leder van ons weet echter, dat er in 
het web van sociale wetten nogal wat 
mazen zitten, waardoor niet bedoeld 
gebruik van sociale voorzieningen kan 
worden gemaakt. Menig ambtenaar 
van gemeentelijke sociale diensten 
kan daar staaltjes over vertellen. Ik 
weet dat een Interdepartementale 
Stuurgroep met deze problematiek 
bezig is. 

Kan de Regering bij benadering iets 
zeggen over de omvang van oneigen-
lijk gebruikte collectieve middelen? 
Wat zou zij op korte termijn aan dit 
vraagstuk kunnen doen? 

In de Regeringsverklaring is 
gesproken over een bezinning op de 
verzorgingsstaat. Komt die bezinning 
van de grond vanwege de financiële 
problemen, of is men van mening dat 
een verzorgingsstaat, zoals wij die nu 
kennen, een ongezonde situatie 
schept en onrecht doet aan de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van 
elk mens? Er zou sprake moeten zijn 
van een 'waarborgstaat', waarbij de 
overheid waarborgen schept voor een 
bestaansminimum. De burger kan 
daarnaast zijn persoonlijke verant-
woordeli jkheid tot uiting brengen in 
een vri jwil l ig af te sluiten aanvullende 
verzekering voor gevolgen van 
gedwongen uittreding uit het arbeids-
proces. Wij dringen daarom aan op 
spoed bij de bestudering van deze 
suggestie, die in Elseviers Weekblad 
van 9 januari j l . weer eens naar voren 
werd gebracht door de Nijmeegse 
hoogleraar Douben. 

In het verband van de sociale 
voorzieningen nog een paar korte 
vragen. Een bejaard echtpaar ontvangt 
minder AOW-uitkering dan twee 
bejaarde mensen die ongehuwd 
samenwonen. Wat is daarvan de 
reden? Is de Regering bereid deze 
premie op het concubinaat door velen 
om financiële redenen gezocht af te 
schaffen? 

Is de Staatssecretaris bereid de 
betreffende ambtenaren te verzoeken 
de nodige soepelheid te betrachten 
om hen die bij voorbeeld een WW- of 
een WAO-uitkering hebben de 
gelegenheid te geven wat werkzaam-
heden te doen in eigen tuin, schuur of 
huis? Er zijn gevallen bekend, waarin 

zo pietluttig wordt opgetreden, dat 
mensen de gehele dag tot niets doen 
gedoemd zijn. Dat is dan nog eens 
een extra straf. 

Onlangs heeft mevrouw Dales 
gezegd, dat de sociale wetten zijn 
gaan fungeren als een vangnet, dat 
niet terugveert. Wanneer men 
eenmaal in het net van de sociale 
verzekeringen verstrikt is geraakt, 
komt men er niet zo gemakkelijk meer 
uit. Helaas is die constatering terecht 
Wat denken de bewindslieden te doen 
aan deze vaak uitzichtloze situaties, 
met name voor mensen die in de 
kracht van hun leven verkeren? 

Wij hebben begrepen, dat bij de 
uitvoering van de WAO de werkloos-
heidscomponent gehandhaafd wordt. 
Wanneer iemand bij voorbeeld 45 jaar 
of ouder is, blijft de werkloosheid 
zelfs tot zijn 65-ste jaar verdisconteerd 
in de arbeidsongeschiktheid. Zou het 
niet van solidariteit met de werklozen 
getuigen, wanneer deze werkloos-
heidscomponent uit de WAO werd 
verwijderd? Is het overigens niet 
zinvol, het WAO-bestand eens 
nauwkeurig door te lichten? 

In de loop van de ti jd zijn namelijk 
nogal wat onzorgvuldigheden geslo-
pen in de uitvoering van deze wet, 
waardoor onrechtvaardigheden zijn 
ontstaan voor deze groep in vergelij-
king met andere uitkeringsgerechtig-
den. Een efficiënt beleid inzake de 
WAO zou de mensen, die terecht een 
beroep op de WAO doen, wat meer 
kunnen ontzien bij de noodzakelijke 
bezuinigingen. Ik zeg dit ook tegen de 
WAO-ers, die vandaag op het Binnen-
hof demonstreren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l enkele 
korte opmerkingen maken over de 
voorgenomen maatregelen op het 
terrein van de Ziektewet. Mijn fractie 
stemt er weliswaar in beginsel mee in 
dat de uitkering bij ziekte wordt 
teruggebracht tot 80%, vooral met het 
oog op het tegengaan van het 
lichtzinnig ziekteverzuim, maar wij 
geven verreweg de voorkeur aan het 
door ons al eerder genoemde zoge-
naamde twee-trajectensysteem, 
waarbij meer recht wordt gedaan aan 
de onderscheiden verantwoordelijkhe-
den van overheid en burger. Niettemin 
waardeer ik de poging van deze 
Minister, de collectieve uitgaven te 
beperken en de eigen verantwoorde-
lijkheid van werkgever en werknemer 
te stimuleren. Wel maakt mijn fractie 
ernstig bezwaar tegen het openbreken 
van reeds afgesloten ca.o.'s. 

Ik wi l nog enkele kanttekeningen 
plaatsen bij de voorgestelde wijzigin-
gen, met de gedachte dat wi j uiteraard 
later in dit Huis op deze zaak terugko-
men. 

Het aantal van vijf dagen, dat voor 
rekening van de werkgever komt, is 
wel erg fors. Met name kleinere 
ondernemingen kunnen hiervan de 
dupe worden. Het is dan wenselijk, 
een maximum in te bouwen, zodat de 
80%-regeling een beperkte periode 
beslaat. Dit om langdurig zieken en 
mensen met een zwakke gezondheid 
te ontzien. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is in de 
loop van de t i jd, dat dit kabinet 
functioneert, duidelijk geworden, dat 
de centrale doelstelling van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid de nivelle-
ring van lonen en inkomens is. 
Anders is de gedrevenheid van de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid voor ons niet te 
verklaren. Mijn fractie - en ik heb daar 
al eerder op gewezen - zet grote 
vraagtekens bij een dergelijk beleid 
anno 1982. Op dit moment zijn de 
inkomensverschillen in Nederland al 
kleiner dan in menig communistisch 
geregeerd land. Het is dan ook niet 
overdreven, dit socialistische beleid 
roomser dan het pauselijke beleid te 
noemen. Het verkleinen van inkomens-
verschillen is hiermee doel van het 
beleid geworden. Dit in tegenstelling 
tot wat het naar onze mening zou 
moeten zijn: een mogelijk middel om 
onrechtvaardige inkomensverhoudin-
gen te voorkomen. 

In brede kring wordt inmiddels ook 
aanvaard, dat de grenzen van de 
inkomensnivellering wel bereikt zijn. 
De tot nu toe gevoerde inkomensnivel-
lerende politiek wordt alleen enigszins 
rechtgetrokken door het beperkte 
zo genaamde incidenteel, dat nog de 
mogelijkheid gaf een zekere waarde-
ring voor geleverde prestaties in het 
arbeidsinkomen tot uitdrukking te 
brengen. Maar, zoals de naam al 
uitdrukt, een incidenteel verandert 
relatief weinig aan een structureel 
doorgevoerde inkomensnivellering. 
Wil de Minister ook duidelijk maken, 
wat hij nu precies wil bereiken met 
zijn nivelleringsplannen? Wat is het 
einddoel? Ik hoop daar een helder 
antwoord op te krijgen, zodat wi j ook 
een heldere beoordeling kunnen 
geven. 

Mijn fractie stelt met zorg vast, dat 
het verschil in netto-inkomen tussen 
een vakman en een ongeschoolde 
werknemer op jaarbasis nog slechts 
f300 bedraagt. Is het een wonder, dat, 
zoals mij onlangs ter ore kwam, ten 
gevolge hiervan vakmensen een baan 
bij de postbestelling ambiëren boven 
een beroep waarvoor zij zijn opgeleid? 
Is de Minister het met ons eens, dat 
hiermee het gebruik van talenten niet 
wordt gestimuleerd? 
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Mijnheer de Voorzitter! De koppeling 
tussen netto-minimumloon en netto-
minimumuitkering is een gegeven 
waar ook mijn fractie niet aan wil tor-
nen. Toch is er verschil tussen beide 
begrippen: het loon behoort gekop-
peld te zijn aan een geleverde prestatie, 
terwij l de uitkering behoort te voorzien 
in een bepaalde bestaansbehoefte. 
Loon en uitkering zijn daarom verschil-
lende begrippen en dienen een 
verschillend doel. Het is naar de 
mening van mijn fractie daarom niet 
onredelijk dit verschil ook in de uit te 
betalen bedragen tot uitdrukking te 
brengen, zonder overigens het 
bestaansminimum voor uitkeringsge-
rechtigden aan te tasten. 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte 
wi l ik nog een korte opmerking maken 
over de loon- en inkomenstructuur in 
Nederland. Ik vertel geen nieuws, als 
ik zeg, dat hierin in de loop van de ti jd 
een verstarring is opgetreden, die een 
goede werking van de arbeidsmarkt 
onnodig heeft belemmerd. Mijn 
fractie heeft al eerder gesignaleerd, 
dat het centraal regelen van arbeids-
overeenkomsten hiervan een belang-
rijke oorzaak is. 

Immers centrale akkoorden houden 
geen rekening met geografische 
verschillen en verschillen per onder-
neming. Bovendien is de marge om 
iemand op grond van geleverde 
prestaties te belonen uiterst klein. Is 
de Minister daarom bereid, meer 
vrijheid te geven aan individuele 
werkgever en werknemer om arbeids-
voorwaarden vast te stellen? Dat sluit 
advisering door werkgeversorganisa-
ties, respectievelijk vakbond zeker niet 
uit. Naar onze overtuiging doet dit 
ook meer recht aan de eigen verant-
woordelijkheid van werkgevers en 
werknemers in het samenlevingsver-
band, dat onderneming heet. 

Drie socialistische bewindslieden 
voeren het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aan. Dit is 
zonder meer een zware taak. Ik denk, 
dat zij het beter willen doen dan hun 
vaak gekritiseerde voorgangers. Dit 
zal overigens niet meevallen; ik wens 
hen veel sterkte en wijsheid toe. 

Het gepresenteerde beleid is echter, 
naar het oordeel van mijn fractie, nog 
zo onduidelijk en nog zo weinig 
belijnd, dat het vooralsnog haar 
ernstige twijfels oproept over de 
uitkomsten ervan. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het optreden van de 
overheid is de laatste jaren steeds 

De heer Schutte (GPV) 

meer direct en indirect de werkgele-
genheidssituatie gaan beïnvloeden. De 
verantwoordeli jkheid van de overheid 
hiervoor heeft zich nu ook vertaald in 
de departementale naamgeving. Een 
toenemende verantwoordeli jkheid 
voor de ontwikkeling van de werkloos-
heid brengt echter met zich dat men 
niet meer de mate van beslissingsvrij-
heid heeft, die men in feite voor 
zichzelf gewenst zou achten. 

Deze beperking van de keuzevrijheid 
gaat uiteraard ook op voor de overheid 
bij het door haar te voeren beleid. Op 
twee punten blijkt dit heel duidelijk. Ik 
denk daarbij aan de keus die de 
overheid heeft tussen een vrije of een 
geleide loonpolitiek en aan de keus 
die gedaan kan worden tussen een 
stimuleringsbeleid of een bezuini-
gingsbeleid. Ik spreek liever van 
bezuinigen dan van ombuigen, omdat 
ombuigen in veel gevallen verzwaring 
van de collectieve-lastendruk betekent. 

Over beide keuzemomenten wi l ik 
een aantal opmerkingen maken. 

Een vrij overleg over de inhoud van 
de arbeidsvoorwaarden wordt in 
brede kring wenselijk geacht. Zowel 
op Europees als op mondiaal niveau 
hebben wij verplichtingen aangegaan 
om die onderhandelingsvrijheid toe te 
staan. De sociale partners stellen die 
vrijheid op hoge prijs, en de onderling 
zeer verschillende situaties op 
deelmarkten vereisen die vri jheid. 
Ook déze vrijheid is echter een duur 
goed, die in een tijd van economische 
groei makkelijk kan worden betaald. 
Nu echter het aantal koppelingen in 
ons land zijn maximum heeft bereikt 
en de economische groei nagenoeg 

verleden tijd is, komt die vrijheid 
onder grote druk te staan. In de vorige 
kabinetsperiode zijn de laatste 
koppelingen gelegd, die met de 
niet-c.a.o."inkomens en met de vri je 
beroepsbeoefenaars. 

De minderheid van de werknemers, 
die onder arbeidscontract staan bij 
een particuliere werkgever, wordt nu 
het oriëntatiepunt voor de grote 
meerderheid van de actieven en 
niet-actieven. De sociale partners 
krijgen daarmee een verantwoordelijk-
heid voor het totale sociaal-economi-
sche gebeuren in ons land. 

Dat is een verantwoordeli jkheid, die 
vèr reikt buiten de kaders van de 
directe belangenbehartiging van de 
eigen leden. Het doorsnijden van de 
koppelingsband is een alternatief dat 
tot nu toe taboe is. 

De bewindslieden die vandaag in 
ons midden zijn, hebben er geen 
onduidelijkheid over laten bestaan 
een dergelijke ontkoppeling niette 
wil len meemaken. Ik kan daar inkomen, 
maar dan zulten zij toch duidelijk 
moeten maken welke consequenties 
van deze keuze zij bereid zijn, wèl te 
accepteren. Momenteel lijkt zo 
ongeveer iedereen te hoop te lopen 
tegen de plannen met betrekking tot 
de Ziektewet. Hoe we ook over deze 
plannen oordelen, er kan geen twi j fe l 
over bestaan dat ze geen alternatief 
vormen voor een ontkoppeling. 
Hooguit kunnen ze een bescheiden 
onderdeel vormen van zo'n alternatief. 

Als de Minister inderdaad wi l 
vasthouden aan ons hele koppelings-
stelsel, dan zijn er maar twee wegen. 
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De eerste is een koppelingsstelsel 
dat alleen in stand kan blijven bij de 
gratie van voortdurende inbreuken op 
de contractvri jheid van de sociale 
partners. Deze consequentie is mijns 
inziens onvermijdeli jk, juist omdat in 
dit stelsel de sociale partners een 
verantwoordeli jkheid hebben gekre-
gen, die ver uitgaat boven hetgeen 
hun eigenlijke taak is. 

De tweede weg die kan worden 
gevolgd is het zeer ingrijpend snijden 
in de bestaande regelingen. Daarbij 
kan worden gedacht aan het aanmer-
kelijk verlagen van het percentage van 
de boven-minimale uitkeringsbedra-
gen, aan het alleen verschaffen van 
minimumuitker ingen met de mogelijk-
heid van aanvullend particulier 
verzekeren of aan het introduceren 
van het behoefte-element bij de 
sociale uitkeringen, en aan het verder 
opschonen van het koppelingsmecha-
nisme. 

Op korte termijn zal een duidelijke 
en heldere keuze moeten worden 
gedaan voor de consequenties van 
het vasthouden aan de koppelingsme-
chanismen. Doet men dit niet dan 
kan men tegen wi l en dank worden 
gedwongen de banden door te 
snijden. Ik hoor graag wat op dit punt 
de toekomstvisie is van de Minister 
van Sociale Zaken. 

Een nadere oplossing zou nog 
kunnen zijn de belangrijkste koppelin-
gen om te draaien. Het arbeidsvoor-
waardenbeleid van de overheid wordt 
dan richtinggevend voor het beleid 
van de sociale partners. Het regeerak-
koord dat spreekt van een eigen 
verantwoordeli jkheid van de overheid 
als werkgever biedt hier een ruimte 
die bij lange na nog niet benut is. 

Een dergelijke omgekeerde koppeling 
biedt tevens de ruimte voor een meer 
gedecentraliseerd arbeidsvoorwaar-
denoverleg. Uit de discussie die in de 
afgelopen weken in de pers is gevoerd 
bleek wel dat een ruimte voor differen-
tiatie door iedereen wenselijk werd 
geacht. Het toestaan van bandbreed-
tes, zoals gesuggereerd door Peper en 
Wolfson en geanalyseerd in het 
WRR-rapport, is een mogelijkheid om 
differentiatie te bewerkstelligen, maar 
als de totale loonruimte negatief is zal 
toch steeds in de praktijk de boven-
grens aangehouden worden. 

In ESB van vorige week concludeert 
dr. Van Voorden dat een centraal 
beheerste loonvorming juist een 
voorwaarde is voor het realiseren van 
differentiatie in arbeidsvoorwaarden. 
De dissertatie van Fase over 35 jaar 
loonbeleid toont inderdaad aan dat 

het niet onmogeli jk is te differentiëren 
bij een geleide loonpolitiek. Alleen zal 
het ingrijpen steeds gedetailleerder 
worden. Alle vergelijkingen met 
vorige loonstelsels gaan echter op 
één fundamenteel punt mank. Toen 
zaten wi j in een situatie van voortdu-
rende groei. 

Nu is de groei tot stilstand gekomen 
en kennen wij perioden van achteruit-
gang. Is in deze situatie de angst voor 
een zogenaamde olievlekwerking niet 
ten onrechte? Is dit niet te meer het 
geval nu decentrale onderhandelingen 
steeds meer zullen moeten gaan over 
het realiseren van werkgelegenheid 
dan over het realiseren van grotere 
loonruimte? 

Kan overigens ook een zinvol 
spreken over de werkgelegenheid niet 
alleen maar plaatsvinden juist op 
decentraal niveau? Indien gekozen 
zou worden voor meer vrijheid voor 
loononderhandelingen en voor een 
minder directe relatie van c.a.o.-ont-
wikkelingen met alle andere salarissen 
en inkomens, behoeft dat naar mijn 
mening nog geen dramatische 
volledige ontkoppeling met zich te 
brengen. Wat denkt de Minister van 
Sociale Zaken van het idee, de AOW 
en de AAW als volksverzekeringen te 
koppelen aan de ambtenarensalaris-
sen? Die zouden dan een zelfstandige 
ontwikkeling doormaken en een eigen 
min imum kennen dat enigszins zou 
kunnen afwijken van het in het 
bedrijfsleven geldende min imum 
inkomen. 

Dit onderdeel samenvattend geloof 
ik, dat vasthouden aan een stelsel van 
volledige koppeling zonder meer geen 
normale kabinetsperiode meer kan 
duren. Een omdraaien van de belang-
rijkste koppelingen zou de verant-
woordeli jkheid van overheid en 
sociale partners al meer recht doen, 
maar ook dan zal het huidige stelsel 
van sociale zekerheid nog onder 
zware druk blijven staan. Een aantal 
mogelijkheden om die druk te verlich-
ten noemde ik al. Ik hoop er straks 
nog op terug te komen. 

Een andere centrale keus die de 
beleidsmaker veelal wordt opgedron-
gen is die tussen stimuleringsbeleid 
en bezuinigingsbeleid. Ik heb met 
instemming in 'NRC-Handelsblad' van 
afgelopen zaterdag gelezen, dat de 
Minister zich niet in dat di lemma wi l 
laten duwen en kiest voor een 
tweesporig beleid. Mijn fractie heeft 
zich steeds verzet tegen een eenzijdig 
bezuinigings- en afremmingsbeleid en 
gewezen op het belang van een 
stimulerende en initiërende rol van de 
overheid. Maar stimuleren doe je niet 
met geld alleen. 

Zo lang in ons land iedereen zijn 
eigen welzijn afmeet aan dat van een 
ander, zoals de Minister in het 
interview in 'NRC-Handelsblad' 
terecht constateert, zal de overheid 
meer moeten doen dan financiële 
prikkels geven. 

Het beleid zal burgers, werkgevers 
en werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren, moeten afleiden van het 
eigen privé welzijn en moeten wijzen 
op het gemeenschappelijke in onze 
opdracht. De overheid is dan ook niet 
alleen bevoegd, maar in de huidige 
omstandigheden ook verplicht, te 
komen met een werkgelegenheids-
plan. De uitdaging van onze opdracht 
is echter niet gelegen in het verkleinen 
van inkomens- en vermogensverschil-
len, want dat kan geen blijvende 
inspiratie geven, omdat het nog blijft 
steken in de onderlinge vergelijking 
van welzijn. Als de verdeling eenmaal 
is gerealiseerd, gesteld al dat het lukt, 
is het inspirerende ideaal ook verdwe-
nen. 

Daarom moeten verantwoordelijke 
politici verder kijken dan onze tijdsho-
rizon en hun beleid maken in het 
perspectief van de jongste dag, 
wanneer de wederkomende Christus 
zal oordelen over ons beheer van zijn 
schepping. 

Als we zien hoe weinig we daarvan 
met z'n allen terechtbrengen, dan 
moet die toekomstverwachting ons in 
brand zetten voor een agressief 
werkgelegenheidsbeleid. Dan mag 
een minister van sociale zaken van 
mij tegen de stroom in wil len gaan en 
dan mag hij drammen voor een 
werkgelegenheidsbeleid, als zijn 
einddoel maar het goede is. 

Ik moet echter tot mijn spijt consta-
teren dat het doel waardoor deze 
Minister gebiologeerd lijkt, de verklei-
ning van inkomensverschillen, het 
doel van een goed werkgelegenheids-
beleid niet alleen weinig verder helpt 
maar zelfs dat doel verder weg kan 
doen brengen. Derft de overheid niet 
meer dan evenredig belastinginkom-
sten die voor werkgelegenheidsbevor-
dering zouden kunnen worden 
gebruikt wanneer het matigingsbeleid 
zo'n sterke nivellering tot gevolg 
heeft? En is de kleine 1 % ruimte voor 
incidenteel loon niet veel te klein om 
die bedrijven die in de moeilijkheden 
komen door de huidige nivellering, 
tegemoet te komen? 

Voor stimulerende impulsen van de 
overheid zijn de middelen nodig die 
door inkomensmatiging en bezuini-
ging kunnen worden verkregen. 
Bezuiniging in de overdrachtsuitgaven 
kan werkgelegenheid kosten door 
vermindering van de effectieve vraag. 
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Daarom is mijn vraag of de middelen 
niet beter kunnen worden verkregen 
door zowel bij de inkomens als bij de 
uitkeringen te korten op het vakantie-
toeslagdeel. Betekent dit niet dat de 
vermindering van de effectieve vraag 
hierdoor beperkt kan blijven? 

Kan zo'n maatregel de vakantiebe-
steding in eigen land niet bevorderen 
en wees de WRR in het rapport over 
de vernieuwingen in het arbeidsbestel 
er niet op dat het toerisme een hoge 
multiplier heeft? 

De centrale rol die het inkomensbe-
leid speelt in het totale sociaal-econo-
misch beleid, roept vragen op. Is het 
nog wel terzake bij 'modaal ' te denken 
aan een gehuwde werknemer met 
twee kinderen? Wat zeggen plaatjes 
van - 1 tot - 4 nog als het feitelijke 
inkomen veelal door meer dan één 
persoon wordt verdiend? In dit 
verband de volgende vragen. Wat zal 
het structurele beleid zijn voor de 
echte minima? En kan men zich 
hiertoe beperken? Of zullen wi j ook 
moeten gaan onderscheiden tussen 
de echte modalen en tweemaal 
modalen en de onechte modalen en 
tweemaal modalen? Kan pas dan niet 
van een reëel inkomensplaatje 
worden gesproken? 

De Minister is er zich blijkens 
verschillende uitlatingen van bewust 
dat volledige werkweken van 40 uren 
voor ieder die dat w i l , niet meer 
mogelijk zijn. 

Deeltijdbaan en arbeidstijdverkor-
ting zijn de slagwoorden bij de 
oplossing van dit knelpunt. Maar zal 
de oplossing hiervan mede in relatie 
met het gecompliceerde inkomensbe-
leid, niet veeleer moeten worden 
gezocht in stiumlering van maximering 
van het aantal arbeidsuren per week 
per gezin? 

Ik denk hierbij dan aan het zwaarder 
belasten van de boventallige uren die 
een echtpaar maakt. Hoe binnen een 
gezin de werkgelegenheid wordt 
verdeeld, beide echtelieden één halve 
baan van 20 uur of één van beiden 
een hele baan van 40 uren, is een 
prive-zaak, waarmee de overheid 
niets van doen heeft. Er komen pas 
openbare belangen aan de orde 
wanneer één echtpaar meer dan één 
volledige betaalde dagtaak buitenshuis 
heeft en daarmee de werkgelegenheid 
voor een ander gezin in gevaar 
brengt. Is een dergelijke verticale 
werkgelegenheids- en inkomensverde-
ling op dit moment niet meer urgent 
dan de horizontale inkomensverdeling 
waar de Minister zich zo mee bezig-
houdt? 

Graag hoor ik van de Minister dus 
welke prioriteiten hij hierbij aanlegt. 
In het verlengde hiervan kan dan ook 
worden gedacht aan het introduceren 
van een behoefte-element bij de 
sociale uitkeringen. Dat kan moeilijk 
geïsoleerd gebeuren, maar beter in 
samenhang met een op de gezinssitu-
atie afgestemd werkgelegenheidsbe-
leid. 

Komen veel deeltijdbanen op dit 
moment al niet tot stand zonder dat 
de overheid subsidie geeft hiervoor? 
Welke betekenis heeft de subsidie dan 
in dit verband? Ontstaat bij een extra 
stimulering van deeltijdbanen niet te 
zeer het gevaar dat extra arbeidsaan-
bod wordt uitgelokt zoals ook de WRR 
in zijn laatste rapport aantoont? Of 
ziet de Minister mogelijkheden de 
nieuw gecreëerde deeltijdbanen te 
reserveren voor degenen die het 
meest langdurig werkloos zijn 
geweest? Bestaat overigens niet de 
kans dat nieuwe deeltijdbanen alleen 
voor een elite beschikbaar zullen 
komen, omdat alleen de hoogstbetaal-
den bestaande banen kunnen laten 
delen? Nemen de maatschappelijke 
kosten niet meer dan evenredig toe 
bij grote hoeveelheden deeltijdbanen? 
De NIVAG heeft in dit verband al 
gewezen op de verdubbeling van de 
reistijd die nodig is. Voor de bouw 
zouden deeltijdbanen daarom niet 
geschikt zijn. 

Het paradepaardje van de deeltijd-
banen is het Zweedse bedrijf Ikea. 
Mevrouw Brouwer heeft dit gisteren 
ook gememoreerd. De ervaringen 
daar zijn dat deeltijdbanen niet 
geschikt zijn voor kostwinners, maar 
wel voor vrouwen en schoolverlaters. 
Deelt de Minister die opinie? 

Het meest omstreden deel van de 
maatregelen in het kader van de 
ziektewet, het verbieden van de 
betalingen van netto ziektegeld die 
boven de 80% gaan, is in wezen een 
zeer socialistische maatregel. Van 
bezuinigen op de collectieve uitgaven 
is wat dit onderdeel betreft geen 
sprake. 

In wezen gaat het om een aanvul-
lende loonmaatregel van ingrijpende 
aard. De ingreep werd gerechtvaardigd 
met de bewering dat het hier zou 
gaan om de enige sociale verzekering 
die een uitkering van 100% kent. De 
wet gaat echter uit van 80%. Als 
werkgevers en werknemers onderling 
afspreken dit aan te vullen tot 100%, 
waaraan ontleent dan de overheid het 
recht om dergelijke afspraken te 
verbieden? Er is hier immers sprake 
van een reeds lang gegroeide situatie, 
die geen directe wijziging brengt in de 
macro-economische verhoudingen. 

Als op dit moment de c.a.o.-partners 
zouden afspreken vanaf nu van die 
80% 100% te maken, zou pas dan de 
overheid niet aanleiding hebben een 
dergelijke afspraak te verbieden? 

Nu plotseling wordt ingegrepen in 
langlopende overeenkomsten, wordt 
de schijn van willekeur gewekt. Het 
heffen van sociale premies over 
ziektewetuitkeringen lijkt een goede 
zaak. Dit zou een netto-uitkering tot 
gevolg hebben die lager is dan 100%. 
Het verbieden van aanvulling tot 
100% netto is in dit geval een gerecht-
vaardigde zaak, omdat daarmee een 
nieuwe situatie zou ontstaan die extra 
zware lasten op de werkgevers zou 
leggen. De bepaling van het aantal 
wachtdagen is de enige echte bezuini-
ging op de collectieve uitgaven die 
dan overigens wel ten laste komt van 
de werkgevers. 

Waarom is niet voorgesteld de 
eerste drie of vier dagen ziekteverzuim 
volledig voor rekening van de werkne-
mers te doen komen? De netto-
inkomensteneffecten zullen dan toch 
niet veel verschillen van het huidige 
voorstel. Er zou dan ook sprake zijn 
geweest van een reële en echte 
ombuiging in de sfeer van de sociale 
verzekeringen. In het kader van het 
beleid voor de echte minima zullen 
dan natuurlijk wel nadere voorzienin-
gen moeten worden getroffen. 

Om de bittere pil van de ziektegeld-
maatregel te vergulden zijn ook 
nadere voorstellen in de sfeer van de 
kinderbijslag aangekondigd. Mijn 
fractie heeft daartegen geen principiële 
bezwaren. 

Kan echter een hernieuwde fiscali-
sering van de kinderbijslag geïsoleerd 
worden bezien van het eveneens 
introduceren van het draagkrachtbe-
ginsel in de belastingheffing? Als men 
dit niet wi l , zal men de discussie over 
de kinderbijslag wel zuiver moeten 
houden. Men moet niet het inkomen 
van vier maal modaal met kinderbijslag 
vergelijken met het inkomen van één 
of twee keer modaal met kinderbijslag. 
Men zal dit moeten vergelijken met 
een inkomen van vier keer modaal 
zonder kinderbijslag. 

Voor mijn fractie zijn die maatrege-
len in de sfeer van de kinderbijslag 
acceptabel die het systeem van 
horizontale inkomensverdeling van 
gezinnen zonder kinderen naar 
gezinnen met kinderen ten principale 
intact laten. 

De Minister heeft anderhalve week 
geleden een balletje opgegooid om 
het regeerakkoord open te breken op 
het punt van de maximale collectieve-
lastendruk, in verband met de premie-
stijging die nodig is voor de volume-
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groei van de werkloosheidsuitkerin-
gen. Ligt het echter niet meer voor de 
hand deze extra premiestijging te 
compenseren door belastingverla-
ging? 

De bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid heeft terecht een hoge 
prioriteit in het regeringsbeleid en is 
ook door andere sprekers genoemd. 
Bij de beantwoording van de schrifte-
lijke vragen over het voorgenomen 
beleid op dit punt, wordt steeds 
verwezen naar het in de maak zijnde 
werkgelegenheidsplan. 

Een aantal contouren zijn al wel 
duidelijk. Zo zal met name het 
kort-m.b.o. worden gestimuleerd. 
Echter, ook op andere niveaus dan 
alleen het Haagse zijn opvallende 
initiatieven ontwikkeld. Er zijn al 
verschillende genoemd. Denk aan het 
voorbeeld van de gemeente Epe en 
de stichting Broedplaats Rotterdam, 
waar het leren van ondernemerschap 
ten behoeve van kleine zelfstandigen 
centraal staat. 

Kan de Minister toezeggen dat hij in 
het kader van het werkgelegenheids-
plan ook dit soort van initiatieven zal 
honoreren? Wat mij betreft mag hij 
hiermee al beginnen, vooruit lopend 
op het plan. 

Ik heb tot slot een vraag voor 
mevrouw Dales. Op 1 januari is de 
nieuwe regeling in werking getreden 
dat de verzorgende ouder de kinder-
bijslag moet aanvragen. Ik krijg de 
indruk dat er links en recht of, zo men 
wi l , bij onwennige vaders en moeders 
hierover nogal wat verwarring 
bestaat. Is inmiddels al op voldoende 
schaal bekendheid gegeven aan de 
nieuwe regeling? 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
hoofdstuk XVII (Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne) van de rijksbegroting 
voor 1982, voor zover betreft de 
afdeling Milieuhygiëne (17 100-XVII). 

De algemene beraadslaging wordt 
geopend. 

D 
De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! 'Het gaat nog steeds niet 
goed met het mil ieu, niet in Nederland, 
niet in Europa en niet in de rest van 
de wereld. ' Deze sombere uiting 
verscheen zeer recent in Liberaal 
Reveil, een kwartaalblad waarin 
liberalen van uiteenlopende kleur hun 

De heer Braams (VVD) aan het noord 

mening geven. De oppervlakkige lezer 
zou hier well icht een ernstige kritiek 
op het beleid van oud-minister 
Ginjaar kunnen vermoeden. 

Het zit echter anders: de woorden 
waren geschreven door die oud-minis-
ter die bijna 4 jaar verantwoordeli jk 
was voor het milieubeleid in ons land 
en die in die periode met grote 
vastberadenheid, werkkracht en 
doorzettingsvermogen, daarbij 
gesteund door een zeer grote kennis 
van zaken, het milieubeleid in ons 
land verder heeft ontwikkeld. Op deze 
plaats wil len wi j nog eens onze 
waardering uitspreken voor de 
belangrijke bijdrage die dr. L. Ginjaar 
aan dat milieubeleid heeft gegeven. 
Maar als kritisch man zag hij geen 
reden tot juichen. Er liggen ernstige 
hindernissen op de weg van het 
milieubeleid en als we ons niet 
bijzonder inspannen, is de kans groot 
dat die hindernissen in aantal en 
omvang toenemen. 

Het wettelijk kader is er, de benodig-
de wettelijke instrumenten zijn voor 
een groot deel aanwezig en een deel 
daarvan is in werking of zal dat 
spoedig zijn. Er moeten nog wetten 
worden voltooid en vele uitvoerings-
besluiten zijn in voorbereiding. De 
kennis van de verschillende processen 
die het mil ieu bedreigen, groeit en 
wordt verdiept, maar daaraan blijken 
twee kanten te zitten. 

Enerzijds wordt voor nieuwe 
maatregelen een goede basis gelegd, 

anderzijds blijkt soms dat eerder 
beleid gefundeerd was op uitgangs-
punten of gegevens die niet langer 
worden gehanteerd of, wat nog erger 
is, die nog wel worden gehanteerd 
maar zonder geldige wetenschappelij-
ke basis. Ik kom hier later nog op 
terug. 

Eerst echter een algemene opmer-
king over de spanning tussen het 
milieubeleid en het economisch 
beleid, die groter dreigt te worden in 
een nog voortdurend verslechterend 
economisch klimaat. 

Immers, het milieubeleid doet een 
beroep op de schaarse financiële 
middelen waarover de overheid kan 
beschikken en het Ministerie moet met 
andere Ministeries in de slag om een 
deel te krijgen van de gelden die voor 
de collectieve sector zijn bestemd. Die 
sector zal niet kunnen groeien zonder 
voorzieningen die toekomstgericht 
zijn te ondermijnen. 

Maar duidelijk is dat ook het 
milieubeleid hoort tot het beleid dat 
toekomstgericht is. Met het milieube-
leid wil len we bereiken dat we dit land 
in aanvaardbare staat overdragen aan 
een volgende generatie. Het land 
moet leefbaar bli jven; water, lucht en 
bodem dienen schoon te zijn en 
zonder inspanning van een ieder zal 
dat niet lukken. Wij wensen de Staats-
secretaris succes toe bij de uitvoering 
van deze taak en wij zullen haar 
daarbij naar beste vermogen begelei-
den. Wij hebben al iets gezien van een 
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transformatie van milieu-activiste 
naar bestuurder bij haar besluit om 
het toch mogelijk te maken dat het 
KEMA-terrein wordt schoongemaakt. 

De tegenstelling die vaak en in 
toenemende mate naar voren komt is 
die tussen milieu en economie. 
Slechts bij het uitgaan van extreme 
standpunten ontstaat die tegenstelling, 
maar het is een korte-termijn visie die 
de tegenstelling verscherpt. Econo-
misch handelen zonder daarbij 
zorgvuldig acht te slaan op de 
gevolgen voor mens, plant en dier, 
kan winst voor enkelen brengen, maar 
daarbij grote schade voor velen. De 
samenleving als geheel is dan de 
verliezer, in financieel en economisch 
opzicht. Scherpe reacties worden 
uitgelokt en onredelijke standpunten 
worden ingenomen. 

Zonder afwegingen uitsluitend voor 
het milieu vechten kan nut hebben als 
signaalfunctie. Het tegenhouden van 
nu gewenste activiteiten, zonder 
afweging van andere belangen kan 
vanuit publiciteitsoogpunt nut 
hebben, het kan ook leiden tot averse 
reacties. Meer en meer ziet men dat 
milieu-actiegroepen die nog slechts 
enkele jaren geleden een haast 
onaantastbare positie leken in te 
nemen, voorontwerp worden van felle 
reacties en onheuse bejegening. Zet 
deze tendens zich voort, dan wordt 
daardoor het milieubeleid schade 
toegebracht. Dat wensen wi j niet. Wij 
denken dat ook de Staatssecretaris dit 
niet wi l en wij raden haar daarom 
aan, enige afstand te houden tussen 
haar en de mil ieugroepen. Nog-
maals, hun signalen zijn belangrijk, 
maar het beleid dient te rusten op 
meer dan signalen. Wij wensen beleid 
ondersteund te zien door gegevens, 
studies en adviezen. 

Kan de Staatssecretaris in dit 
verband ons meedelen welke adviezen, 
bij voorbeeld van de Gezondheidsraad, 
haar hebben gebracht tot haar 
uitspraken over de vermindering van 
het loodgehalte van benzine? 

Als het loodgehalte in het bloed van 
kinderen in ons land hoog is o f te 
hoog, wil len wij maatregelen daarte-
gen graag steunen, maar mogen wi j 
dan eerst de benodigde gegevens 
ontvangen, zodat wi j ons een oordeel 
kunnen vormen? 

Zijn er al resultaten bekend van 
maatregelen die in andere landen zijn 
getroffen? Laat de Staatssecretaris 
behoedzaam zijn met haar uitspraken. 

Over de procedures die gevolgd 
moeten worden om vergunningen te 
krijgen voor activiteiten, met name 
van grote bedrijven, is onrust ontstaan. 

Het is onze indruk dat op zichzelf de 
Wet algemene milieubepalingen rede-
lijk functioneert waar het de daarin 
genoemde termijnen betreft. Er zijn 
echter nog teveel gevallen waarin 
door het in beroep gaan onzekerheid 
wordt geschapen en onduidelijkheid, 
met name wanneer de inspecteur 
beroep gaat aantekenen, nadat eerst 
diepgaand beraad heeft plaatsgevon-
den en een besluit is genomen. 

Wanneer men kiest voor een zekere 
mate van decentralisatie van het 
milieubeleid, moeten gedeputeerde 
staten na een proces van afweging en 
besluitvorming niet te vaak worden 
geconfronteerd met een beroep van 
de inspecteur. Het verlies van een 
belangrijke investering in Limburg is 
te betreuren en een voorbeeld van de 
afschrikkende werking die ons 
uitvoeringssysteem kan hebben op 
buitenlandse investeerders die op 
zichzelf bereid zijn, tegemoet te 
komen aan redelijke eisen ten aanzien 
van het milieu. 

Het is van groot belang dat er in de 
procedures duidelijke beslissingsmo-
menten zijn: liever een keer een 
vergunning weigeren op duidelijke 
gronden dan via lang voortslepende 
beroepsprocedures onzekerheid 
houden. 

In de beroepsprocedures worden 
vaak heel spitsvondige argumenten 
gebruikt, maar evenzo vaak zijn die 
zeer eenzijdig en slechts een enkel 
milieuaspect betreffende, soms zelfs 
met voorbijgaan aan andere milieuas-
pecten. 

Het milieubeleid zal in zijn uitvoering 
eenvoudig en doorzichtig moeten zijn, 
zodat door betrokkenen op beslissin-
gen kan worden geanticipeerd. Het zal 
zo moeten worden uitgevoerd dat er 
gerekend kan en mag worden op 
brede steun. Er mogen geen bronnen 
zijn van steeds terugkerende irritatie 
bij degenen die met de uitvoering zijn 
belast. Anders wordt het draagvlak 
voor het milieubeleid smaller inplaats 
van breder zoals wij wensen. 

Van uitermate groot belang is de 
wetenschappelijke onderbouwing van 
het milieubeleid. Belangrijke en veel 
geld vragende maatregelen zullen een 
verantwoorde wetenschappelijk 
fundering moeten hebben. Men kan 
wel trachten via gevoelsmatige 
argumenten de publieke opinie te 
mobiliseren voor een bepaalde 
maatregel, maar men bereikt dat 
mensen bang worden voor iedere stof 
waarvan kleine hoeveelheden worden 
gevonden. Angst is geen goede 
raadgever, zeker niet voor het mil ieu-
beleid. 

Ik wi l nu ingaan op enkele situaties 
waarin de inzichten aan veranderingen 
onderhevig zijn. 

Bij de behandeling van de fosfaten-
nota hebben wij gekozen voor 
een voorzichtig beleid: het gehalte in 
wasmiddelen gedeeltelijk terugdrin-
gen en daarna nagaan welke resultaten 
zijn geboekt. Thans wordt duidelijk 
dat van het terugdringen geen 
verbetering van oppervlaktewater is 
te verwachten. Daartoe zullen op de 
plaatsen waar te sterke algengroei 
aanwezig is, derde trappen in de 
waterzuivering moeten worden 
aangebracht. 

Wij zien dan ook niet in dat het 
beleid zoals de Staatssecretaris dat 
via de pers aan ons heeft laten weten, 
namelijk een algeheel verbod van 
fosfaten, zinvol is. Graag vernemen 
wi j een verduidelijking van de Staats-
secretaris op dit punt. 

Een soortgelijke situatie doet zich 
voor in de 'spuitbussen-affaire'. Wij 
hebben een krachtig beleid gesteund, 
op grond van onze zorg voor een 
mogelijke daling van het ozongehalte 
in de atmosfeer. Nu er geen aanwij-
zingen voor een dergelijke daling 
blijken te zijn, menen wij dat een 
beleid, gericht op verboden of 
aanscherpen van Europese richtlijnen 
niet meer doelmatig is. Eerder zal het 
beleid gericht moeten zijn op samen-
werking met de betrokken industrieën, 
op goed wetenschappelijk onderzoek 
en op het gezamenlijk voorbereiden 
van maatregelen die in kunnen gaan 
als er wel veranderingen zichtbaar 
worden. 

Wij menen dan ook dat er geen 
reden is, in Nederland de produktie 
van piepschuim te verbieden of te 
verhinderen. Het is een uiterst nuttige 
stof voor de energiebesparing en 
dient als zodanig ook een milieube-
lang. 

Ook op energiegebied, met name 
de kernenergie en het kolengebruik, 
zijn voorbeelden te geven van het 
doorwerken van onjuiste informatie of 
het ontbreken van inzicht en kennis. 

Voor radioactiviteit geldt dat er op 
bijna geen gebied zoveel informatie 
op basis van onderzoek beschikbaar 
is, maar dat deze informatie niet 
breed bekend is. Naar onze mening 
heeft het departement een taak bij het 
verschaffen van juiste, begrijpelijke 
informatie. De wijze van beantwoorden 
van de Kamervragen over de bewerin-
gen van Greenpeace is een voorbeeld 
van hoe het niet moet. We rekenen 
erop dat hierin snel verbetering zal 
komen. 

Ten aanzien van het stoken van 
kolen moet worden gesteld dat de 
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richtlijnen zo scherp lijken te zijn dat 
er voorlopig geen sprake kan zijn van 
uitbreiding van het gebruik van kolen. 
Kan de Staatssecretaris al iets meede-
len over de praktische gevolgen van 
het doorwerken van de circulaire? 

Bij de uitvoering van de milieuwet-
geving blijken nogal wat problemen 
voor te komen. Een veelgehoorde 
klacht is dat het beleid erg formalistisch 
is. Het komt voor dat door een harde 
opstelling de problemen van de ene 
sector naar de andere van de milieu-
wetgeving worden verschoven. 
Daarvan geef ik enkele voorbeelden. 

Enkele jaren lang is landbouwgif 
ingezameld. Op zichzelf is dat een 
goede zaak. Daarvoor waren tijdelijke 
opslagplaatsen nodig. Nu wordt 
bepaald dat voor deze tijdelijke 
opslagplaatsen een vergunningproce-
dure moet worden doorlopen, 
hetgeen tot resultaat heeft dat er geen 
opslagplaatsen meer zijn voor de 
inzameling van het landbouwgif, 
waardoor deze inzameling recentelijk 
niet heeft kunnen plaatsvinden. Wij 
menen dat daarmee voor het milieu 
een slechtere situatie is ontstaan: het 
gif, niet meer te gebruiken voor zijn 
oorspronkelijke doel, ligt her en der 
verspreid en zal in het milieu terecht 
komen, terwij l er bij tijdelijke opslag 
in ieder geval toezicht op zou hebben 
bestaan. 

Wij hebben ook kennis genomen 
van de problemen van verschillende 
soorten bedrijven, die volgens de 
nieuwe voorschriften te dicht bij 
elkaar liggen. Wanneer in één van die 
bedrijven een kleine verandering in de 
werkzaamheden plaatsvindt, moet 
daarvoor een vergunning worden 
aangevraagd. Het aangrenzende 
bedrijf is dan wel gedwongen, 
daartegen bezwaar te maken. Bedrij-
ven die tot dusverre met elkaar 
konden verkeren en die geen grote 
hinder ondervonden van eikaars 
aanwezigheid worden nu gedwongen, 
bezwaren aan te tekenen en daarmee 
procedures onnodig lang en ingewik-
keld te maken. Wij vragen ons af of 
hiermee een milieubelang wordt 
gediend. 

Een ander voorbeeld betreft 
tijdelijke installaties die nodig zijn voor 
de bodemsanering, bij voorbeeld voor 
het uitgloeien van grond. Wanneer 
voor zo'n tijdelijke installatie een 
procedure op grond van bestaande 
wetgeving moet worden ingesteld 
met vele beroepsmogelijkheden, kan 
deze zo lang duren dat het oorspron-
kelijke doel daardoor helemaal niet 
meer wordt bereikt; dat doel was, een 

netto-verbetering van het milieu te 
krijgen. Wanneer door te lange 
procedures en door te veel bezwaren, 
ook voor zo'n tijdelijke opstell ing, een 
dergelijk project ten slotte geen 
doorgang vindt of wanneer daarvoor 
geen geld beschikbaar komt, heeft het 
milieu verloren door een te formele 
opstelling. 

Voorts wijs ik op het voorkomen 
van te dure voorzieningen voor het 
milieu die zijn geëist maar die te 
weinig milieurendement hebben. Zij 
zijn veelal geëist op grond van 
indertijd bestaande kennis. Wij zullen 
moeten erkennen dat het daarvoor 
uitgetrokken geld nu wellicht anders 
besteed zou zijn. 

Ik wijs op de duurste werkloze in 
Noord-Brabant, namelijk de koeltoren 
van de Amercentrale, die 30 min. 
heeft gekost en tot dusverre niet is 
gebruikt. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l daarbij wel 
aantekenen, dat er fracties waren die 
daarbij vraagtekens hebben gezet. Ik 
herinner mij, dat zelfs schriftelijke 
vragen zijn gesteld. De toenmalige 
regering vond het zo nodig! 

De heer Braams (VVD): Ja, ik consta-
teer - dat geldt voor iedere regering 
en ook voor onze fractie; ik zal 
daarvan dadelijk een voorbeeld 
geven - dat, als er nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten komen, men wellicht 
moet terugkomen van zaken die 
eerder werden aanbevolen. Mijn 
pleidooi is nu het milieubeleid vooral 
te funderen op behoorlijke informatie. 
Soms moesten in het verleden 
maatregelen worden genomen op 
onvolledige informatie. Men nam dan 
de voorzichtigste maatregelen. Komt 
de kennis echter beschikbaar, dan 
moet de zaak worden aangepast. Dat 
is helemaal geen schande! 

De verkokering - het schuiven van 
de ene sector naar de andere - zien 
wi j ook bij het voorbeeld van het slib 
uit de waterzuiveringsinstallaties. 
Men kan nu geen plaatsen vinden 
waar het heen moet. Er is een impasse 
en het ziet ernaar uit dat de ene 
milieuregeling de andere onmogelijk 
maakt. 

De problemen met het afval dreigen 
grote proporties aan te nemen. De 
hoeveelheden zijn ontstellend groot; 
het gaat om miljoenen tonnen per 
jaar. De aard van het afval is zeer 
uiteenlopend, zo zelfs, dat zeer 
verschillende opwerkings- en opberg-
methoden moeten worden gevonden. 
Hergebruik heeft onze voorkeur, maar 
een deel zal moeten worden opgebor-

gen, deels tijdelijk, deels well icht 
definitief. Kan de Staatssecretaris 
bevorderen, dat knopen worden 
doorgehakt over de keuze tussen 
tijdelijke en definitieve opslag en over 
de keuze van de opbergplaatsen? 

Er is spanning tussen centraal en 
gedecentraliseerd bestuur. Iedereen is 
het erover eens dat moet worden 
opgeborgen, maar ieder regionaal of 
plaatselijk bestuur geeft de voorkeur 
aan opslaan bij de ander. Ook hier 
plukt ons land de wrange vruchten 
van een verkeerd gelopen discussie 
over de opslag van radioactief afval. 
Daar zijn de eisen zo opgeschroefd, 
dat, nu die ook worden gehanteerd 
voor chemisch afval, grote problemen 
ontstaan en nauwelijks een oplossing 
zichtbaar is. En dat terwijl inmiddels 
goede oplossingen voorhanden zijn 
voor de opslag van radioactieve 
stoffen! Als de Staatssecretaris zich 
daarover nu eens positief zou opstel-
len, kunnen wellicht ook de problemen 
over de opslag van chemisch afval tot 
de juiste proporties worden terugge-
bracht. Dan zou ook het beroep op 
opslagmogelijkheden in andere 
landen kleiner behoeven te zijn en de 
Nederlandse houding ook geloofwaar-
diger overkomen. 

Heeft de Staatssecretaris kennis 
genomen van de groeiende problemen 
door de overschotten aan gips, die bij 
verscheidene bedrijven vrijkomen? 

Wij dachten indertijd, dat ook bij de 
rookgaszuivering het vrijkomende 
gips kon worden gebruikt. Het gaat 
blijkbaar echter om zeer grote hoeveel-
heden in ons land en de vraag is dan 
welke toepassingsmogelijkheden er 
zijn en in hoeverre het huidige 
gipsoverschot ontzwaveling van 
rookgassen in de weg staat, omdat er 
dan weer geen plaats is voor het 
produkt dat door luchtzuivering 
ontstaat. Dat geeft weer problemen 
voor de bodem- en de waterzuivering. 

Slib is in Nederland een belangrijke 
stof. Men zou kunnen zeggen dat 
Nederland zelf door aanslibbing is 
ontstaan. In het Deltagebied zal 
voortdurend slib moeten worden 
verwijderd om scheepvaart te kunnen 
toelaten. Een deel van dat slib is niet 
verontreinigd, een deel wel, een deel 
zelfs ernstig verontreinigd. De vraag 
welke oplossing kan worden gevon-
den, kwam ter sprake in een gezamen-
lijk overleg van de Commissies voor 
Verkeer en Waterstaat en voor 
Milieuhygiëne op 9 april 1981. 

Door de VVD-fractie is gepleit voor 
een structurele oplossing, die via 
speciale wetgeving kan worden 
gerealiseerd. Het idee van een 
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schiereiland zou de Minister wil len 
bezien. Is inmiddels vooruitgang te 
melden in de oplossing van het slib-
probleem? Het speelt nu zowel in de 
havens als bij de waterzuiveringsinstal-
laties. 

Want hoewel vooral nat slib dat bij 
de waterzuivering vrijkomt, dikwijls 
een goede mest is die in de landbouw 
kan worden gebruikt, dreigt er een 
verzadiging te ontstaan. Wanneer er 
overschotten aan nat slib zijn, moet 
het slib worden gedroogd, wat 
energie kost. Vervolgens is er het 
probleem van het transport dat ook 
energie kost. Bovendien is het de 
vraag waar de overschotten gelaten 
moeten worden. 

Ik vraag dus aandacht voor met 
name het slib uit de waterzuiverings-
installaties, dat nog in omvang 
toeneemt en waarmee op verschillen-
de plaatsen problemen ontstaan. 

Het antwoord op de vraag naar de 
situatie in de Bondsrepubliek maakt 
nog niet geheel duidelijk waarom het 
milieubeleid in de Bondsrepubliek 
inmiddels verder zou zijn dan in 
Nederland. Het vermoeden ontstaat, 
dat het een gevolg is van een meer op 
de praktijk gericht beleid in de 
Bondsrepubliek met inschakeling van 
de industrie en van het bedrijfsleven. 
Onder minister Ginjaar is een begin 
gemaakt met de inschakeling van de 
Nederlandse industrie bij het milieube-
leid. 

Wij vragen aandacht voor de 
mogelijkheden om op dit punt een 
actief beleid te voeren en om de 
Nederlandse industrie en het Neder-
landse bedrijfsleven te betrekken bij 
de uitvoering van maatregelen op het 
gebied van het mil ieu. Er is ruimte 
voor demonstratie-projecten. Het is 
naar onze mening zeer belangrijk, dat 
er zo veel mogelijk demonstratie-pro-
jecten worden opgezet, die door het 
Ministerie van Economische Zaken 
samen met het Ministerie van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne worden 
beheerd. 

Er zal behoedzaamheid moeten 
worden betracht bij het opleggen var, 
heffingen. Het zal duidelijk moeten 
zijn op welke gronden de heffing 
wordt opgelegd. De recente berichten 
over een nieuwe geluidheffing op 
auto's hebben onzekerheid gebracht. 
Er bestaat geen duidelijkheid over of 
'stille' auto's inderdaad een lagere 
heffing zullen krijgen. 

Ook bij waterheffingen is behoed-
zaamheid geboden. Er zijn reeds 
investeringen gedaan die grote 
exploitatielasten met zich brengen. De 

heffingen hebben daarbij een regule-
rende werking gehad, met als gevolg 
dat een aantal industrieën zelf zijn 
gaan zuiveren. Daardoor stijgen nu de 
lasten voor de burger snel. Bij de 
bespreking van het beheer van de 
waterkwaliteit zullen wi j hierop 
terugkomen. 

Het algemene punt dat wi j echter 
wil len benadrukken is, dat heffingen 
dienen voor doelmatige maatregelen 
ter verbetering van de kwaliteit van 
het mil ieu. Het dient duidelijk te zijn 
om welke milieu-aspecten het gaat en 
wat de relatie is tussen de heffing en 
de kwaliteit van het milieu. 

De antwoorden die zijn gegeven op 
de vragen over CO2 en ozon in de 
atmosfeer en over de radioactiviteit 
in de biosfeer, kunnen niet erg 
bevredigend worden genoemd. Een 
aantal gegevens is niet verschaft, 
namelijk de concrete getallen die 
betrekking hebben op het ozongehalte, 
de meetnauwkeurigheid en de 
verandering in de natuurlijke waarde. 
Wel is er een notitie toegezegd. 
Gisteravond laat hebben wij die 
gevonden. Vannacht is er doorgewerkt 
om mijn verhaal eraan aan te passen. 
Ook in deze notitie staan de gegevens 
echter niet. Het begint erop te lijken 
dat antwoorden die niet passen in de 
vooropgestelde mening, niet worden 
gegeven. De Staatssecretaris zal dit 
snel moeten afleren, anders zal zij op 
dit punt hinderlijk worden gevolgd. 

Uit de verschillende gegevens die 
via de Staatssecretaris en langs 
andere wegen tot ons zijn gekomen, 
wil ik enkele conclusies trekken. Er 
zouden geen meetbare veranderingen 
in het ozongehalte in de atmosfeer 
zijn gevonden. De meetnauwkeurig-
heid blijkt voldoende te zijn om vast 
te stellen dat er geen daling van het 
ozongehalte is opgetreden, maar dat 
er - als er iets gebeurd is - wellicht 
een kleine stijging van het ozongehalte 
heeft plaatsgevonden. 

Men zou kunnen zeggen dat ten 
aanzien van het ozon het gebruik van 
de fluorkoolwaterstoffen niet strijdig 
is met het uitgangspunt van de 
ecologische inpasbaarheid, althans 
daarover bestaat nog geen duidelijk-
heid. Het is wel duidelijk dat de 
concentratie van fluorkoolwaterstoffen 
in de atmosfeer stijgt; er is nu 
aangetoond dat de concentratie van 
het zogeheten vervangende koolwater-
stof-22 in de atmosfeer stijgt. De 
ecologische gevolgen zijn echter niet 
zichtbaar, zodat nog niet kan worden 
gezegd dat hierbij sprake is van 
strijdigheid met het uitgangspunt van 
de ecologische inpasbaarheid. 

Ten aanzien van koolzuurgas in de 
atmosfeer is een grote meetnauwkeu-
righeid aanwezig. Gedurende vele 
jaren zijn metingen gedaan, er is een 
voortdurende en onomkeerbare 
stijging. Dit is reeds in de memorie 
van toelichting gesteld. Op dit 
moment kan alleen maar geconsta-
teerd worden, dat koolzuurgas niet 
ecologisch inpasbaar is. 

In 'Science' van januari 1982 
zouden berichten zijn verschenen, dat 
inmiddels de eerste stijging van de 
zeespiegel is vastgesteld, het is 
ongeveer 10 cm. Ik heb dit helaas nog 
niet kunnen verifiëren, mijn bronnen 
brengen 'Science' niet zo snel tot mij 
als ik graag zou wil len. Het staat vast, 
dat koolzuurgas niet ecologisch 
inpasbaar is. Ik heb hierover van de 
Staatssecretaris, ook in de ti jd toen zij 
kamerlid was, nooit enige opmerking 
gehoord. 

De radioactiviteit is van nature 
aanwezig, zij kan bijzonder goed en 
nauwkeurig gemeten worden. Wij 
hebben kunnen constateren, dat 
allerlei activiteiten, met name op het 
gebied van de kernenergie, zeer kleine 
bijdragen aan een verhoging van de 
radioactiviteit hebben gegeven. Deze 
bijdragen zijn inderdaad meetbaar. 
Wij moeten hieruit concluderen, dat 
deze activiteiten ecologisch inpasbaar 
zijn en dat een vergroting van de 
schaal van de kernenergie niet tot 
strijdigheid met de ecologische 
inpasbaarheid leidt. 

Op de vraag wat de basis, de 
consistentie van het beleid is, zou ik 
graag een nadere toelichting hebben. 
Uit de antwoorden is gebleken, dat de 
ecologische inpasbaarheid van de 
radioactiviteit het criterium is 
waaraan men zich kan houden. De 
aanwezigheid van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
maakt het mogelijk hieraan nog toe te 
voegen, dat de grootste bron van 
extra radioactiviteit in onze samenle-
ving de medische sector is. Ik denk 
hierbij aan medisch onderzoek en 
medische behandeling. Wij hebben 
hiertegen geen bezwaar. 

Wij hebben echter reeds eerder 
opgemerkt, dat hier wellicht ruimte is 
tot vermindering van het gebruik van 
radioactiviteit. Hierdoor zou in ieder 
geval een compensatie gevonden 
kunnen worden voor radioactiviteit 
die vrijkomt bij de toepassing van 
kernenergie, zelfs indien hierbij 
- hetgeen niemand hoopt, doch het 
kan gebeuren - een wat grotere 
uitstoot van radioactiviteit zou 
plaatsvinden. Ook dan zou dit nog 
volstrekt ecologisch inpasbaar zijn. 
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Misschien zou het goed zijn zich op 
deze zaken te herbezinnen, zodat deze 
in de juiste proporties worden 
teruggebracht. Wanneer wi j het 
criterium van de ecologische inpas-
baarheid belangrijk vinden, zal op 
deze onderwerpen een kritische 
bezinning moeten plaatsvinden. Wij 
vinden dat het een van de hoofdcriteria 
moet zijn, een van de belangrijkste 
uitgangspunten voor een goed 
milieubeleid. Wij zouden het ministerie 
wil len vragen hiertoe het initiatief te 
nemen en ons hierover nader te 
informeren. Ik wi l dan graag een 
betere informatie dan ik tot dusver bij 
mi jn vragenstellen heb gekregen. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Braams 
vragen, wat hij verstaat onder ecolo-
gische inpasbaarheid en wat zijn 
criteria hiervoor zijn? Wanneer ik de 
heer Braams hoor zeggen, dat 
radioactiviteit en een vergroting 
hiervan heel goed ecologisch inpas-
baar zijn en hem aan de andere kant 
verwoede pogingen zie ondernemen 
om bepaalde bronnen van radioacti-
viteit - ik denk hierbij aan het afval -
buiten de biosfeer te brengen, dan 
vraag ik mij af of hier dan geen 
strijdigheid aanwezig is? Inpasbaar 
zijn betekent immers dat je het in de 
biosfeer kunt laten. Hoe zit dat? 

De heer Braams (VVD): Ik denk, dat de 
geachte afgevaardigde verschillende 
dingen door elkaar haalt. Dat is op 
zichzelf niet zo erg, dat geeft mij de 
kans dit toe te lichten. Het was ten 
slotte mijn vak. 

Het is ieders streven om hoogwaar-
dig radioactief afval buiten de 
biosfeer te houden. Er wordt naar 
oplossingen gezocht voor dit probleem 
en deze zijn langzamerhand op papier 
beschikbaar; de vraag is dan of men 
ze uit wil voeren. Het uitgangspunt is 
hier om het buiten de biosfeer te 
houden. 

Voor kleine hoeveelheden radioac-
tief afval, die bij voorbeeld bij kerncen-
trales vri jkomen, zijn lozingsvergun-
ningen afgegeven Die lozingsvergun-
ningen zijn gebaseerd op het feit, dat 
hetgeen in de atmosfeer wordt 
gebracht veel kleiner is dan hetgeen 
van nature aanwezig is. Hieraan kan 
gemakkelijk worden de hand gehou-
den worden. 

Dat blijkt ook uit de antwoorden die 
wi j recent hebben ontvangen. 

In dat geval kun je zeggen, al is het 
begrip misschien nog niet helemaal 
precies te definiëren en is het nog niet 
volstrekt operationeel, dat het de 

ecologie geen kwaad doet als een 
verhoging optreedt van een tiende 
percent van de bestaande stralingsach-
tergrond. Dat kan in een vliegtuig 
gebeuren of als men naar een ander 
land gaat. Dat bedoel ik met 'ecolo-
gisch inpasbaar'. 

De heer Tommei (D'66): Wij zijn het 
dus eens, dat splijtingsafval ecologisch 
niet inpasbaar is. 

De heer Braams (VVD): Dat moet 
buiten de natuurlijke kringlopen 
worden gebracht. Van ecologisch 
inpasbaar is sprake als de stof kan 
worden meegenomen in de natuurlijke 
kringlopen. Het uitgangspunt is 
steeds geweest dat hoogwaardig 
radioactief afval buiten de biosfeer 
moet worden gehouden. 

De heer Tommei (D'66): Het is 
ecologisch dus niet inpasbaar. Zoals u 
zelf zegt is het criterium of het kan 
worden meegenomen in natuurlijke 
kringlopen. 

De heer Braams (VVD): Op dit moment 
is het ecologisch niet inpasbaar. In 
tegenstelling tot chemisch afval 
verdwijnt radioactief afval evenwel 
door natuulijke processen. Na een 
aantal jaren kan er een moment 
komen waarop het ecologisch wel 
inpasbaar is. Voor de opslag moet 
daarom een tijdscriterium worden 
gehanteerd. 

De heer Tommei (D'66): Kunt u de 
orde van grootte aangeven van het 
aantal jaren waarna radioactief afval 
inpasbaar is? 

De heer Braams (VVD): Op dit moment 
wordt de stelling verdedigd dat na 
600 jaar de radiotoxiciteit van de 
afvalprodukten dezelfde is als die van 
de grondstoffen die in de natuur 
aanwezig zijn. 

D 
De heer Couprie (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Als basis voor dit debat 
fungeert een begrotingsopstelling die 
wat betreft de artikelen is geactuali-
seerd maar die wat betreft de tekst 
van de memorie van toelichting nog 
grotendeels onder verantwoordelijk-
heid van het vorige kabinet is opge-
steld. Ikzie het debat dan ook allereerst 
als een actualisering van het milieube-
leid zoals beide bewindsvrouwen, in 
het bijzonder de Staatssecretaris, het 
zich voorstellen, in gemeen overleg 
met de Kamer. De CDA-fractie wil 
daarin graag participeren op basis 
van de thans beschikbare gegevens 
en op grond van vele jaren toetsing 
van het milieubeleid aan uitgangs-
punten van het CDA. Zelf zal ik mij 
daarbij beperken tot het milieubeleid 

in algemene zin en in relatie met de 
industrie. Mevrouw Oomen zal enkele 
elementen van mil ieuwetgeving 
aan de orde stellen. 

In deze begroting wordt ons een 
niet al te rooskleurig beeld geschetst, 
wel van hetgeen tot nu toe allemaal 
op het gebied van de mil ieuwetgeving 
is gepresteerd - een hooggeleerde 
hoorde ik onlangs spreken van een 
hoogwaardig stuk mil ieuwetgeving, 
ook in relatie met andere sectoren van 
wetgeving - maar minder op het punt 
van het milieu zelf. In zekere zin is 
sprake van onmacht, een zekere 
paradox, om met het tot stand 
gekomen juridisch instrumentarium 
het uitgezette beleid te verwezenlijken 
en inhoud te geven aan de opdracht 
die wij als mensen hebben om als 
rentmeester namens de Heer de 
schepping die ons is toevertrouwd, en 
die dus niet ons eigendom is, te 
beheren tot Zijn eer. 

De uitspraak 'Het gaat nog niet 
goed met het mil ieu; niet in Nederland; 
niet in Europa en niet in de rest van 
de wereld', staat niet alleen in het 
Liberaal Reveil maar ook in de aanhef 
van de memorie van toelichting, wat 
niet toevallig is. Er worden een aantal 
voorbeelden gegeven - afval en de 
Rijn - die ik niet behoef te herhalen. 
Het is een triest beeld. De oorzaak 
wordt in de memorie van toelichting 
vooral gezocht in exogene factoren. 
Het kost nu eenmaal veel t i jd om een 
goed milieubeleid van de grond te 
krijgen. De animo van de burgers 
neemt af om in de huidige situatie 
van economische teruggang nog mee 
te werken. Er moet derhalve meer 
worden gedaan aan educatie en 
voorlichting. De relatie tussen offer en 
opbrengst zal weer zichtbaar moeten 
worden gemaakt via positieve 
prikkels, want het beleid zelf heeft niet 
gefaald. Het beleid moet beter 
verkocht worden. Op zich zelf onder-
schrijven wij natuurlijk het belang van 
regulering en stimulering, gericht op 
betere acceptatie van het milieubeleid. 
Is dat echter genoeg? Zou het beleid 
zelf niet meer op doelmatigheid en 
doeltreffendheid moeten worden 
bezien? Wat zijn de knelpunten die 
een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van het milieubeleid in de 
weg staan, die tot de paradoxie van 
tevredenheid en onmacht hebben 
geleid. Enkele knelpunten zijn evident. 

Bij het beoordelen van de algemene 
beleidsaspecten hebben wij in wezen 
een gerichte, planmatige aanpak 
gemist. Wij hebben ons afgevraagd of 
er wel voldoende sprake is van 
planning in de meest letterlijke 
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betekenis van het woord, namelijk het 
concreet aangeven en uitwerken op 
beleidsniveau van alle activiteiten van 
het milieubeleid, van alle beleidsinstru-
menten in de t i jd, begrotingstechnisch 
maar vooral ook in coördinatie met 
alle activiteiten, die dit beleid beïnvloe-
den of daarvan de uitwerking zijn. 

Wij hebben gezocht naar een 
dergelijke systematische en consisten-
te ordening van dit beleid. Dat is erg 
moeilijk, omdat in de memorie van 
toelichting eigenlijk een systematische 
aanpak qua indeling en opbouw 
nauwelijks te vinden is. 

Een hoofdstuk 'Planning' ontbreekt 
bij voorbeeld helemaal in de memorie 
van toelichting. Er staat wel een 
hoofdstukje onder 'Algemene Wetge-
ving', waarin wordt gesproken over 
plannen, maar daarbij gaat het vooral 
over de harmonisatie van planfiguren 
in de milieuhygiënische wetgeving. 
En dit dan naar aanleiding van een 
studie van het Instituut voor Bestuurs-
wetenschappen, uitgegeven als deel 
36 in de VAR-reeks. In deze beperkte 
studie wordt gesproken over plannen 
en harmonisatiemogelijkheden, 
vooral bezien vanuit bestuurlijk-juridi-
sche invalshoeken. Op zichzelf is dit 
een goede zaak. Node wordt echter 
gemist een bestuurskundige en 
organisatorische aanpak. Daarom was 
juist gevraagd. Verder was gevraagd, 
een beleidsplan samen te stellen. 
Overigens had het IBW wel een geldig 
excuus. 

Het milieuhygiënische beleidsplan 
komt er. Daaraan wordt gewerkt op 
het departement. Mijn vraag is 
wanneer wij dit plan kunnen verwach-
ten en wat dit plan inhoudt in relatie 
tot het beleidsplan, dat in het regeer-
akkoord wordt genoemd. Of is dat 
hetzelfde, namelijk het plan tot 
integratie van het milieubeleid? 
Wanneer komt dit plan er? Als het een 
ander plan is, wanneer komt dat er 
dan? 

Het lijkt ons overigens een goede 
zaak, mijnheer de Voorzitter, in het 
milieuhygiënische beleidsplan juist 
aan te geven hoe de beleidsplanning 
op rijksniveau aangepakt en geconcre-
tiseerd kan worden, vooral op organi-
satorisch en bestuurlijk terrein. Een 
belangrijk punt daarbij is hoe het 
uitermate versnipperde en onoverzich-
telijke beleid op rijksniveau organisa-
torisch in elkaar zit en is aan te 
pakken, ook in relatie tot wat op het 
gebied van planning en organisatie 
gebeurt op het niveau van provincies, 
gemeenten en schappen. 
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In dit verband wil ik wijzen op de 
inaugurele rede van professor 
Drupsteen, die hij afgelopen vrijdag 
heeft uitgesproken - de inkt is dus 
nauwelijks droog - ter gelegenheid 
van zijn benoeming als buitengewoon 
hoogleraar in het milieurecht te 
Leiden. 

Ik zal in mijn eigen woorden een 
klein kernpunt eruit halen, dat mij 
bijzonder aanspreekt (ik hoop dat dit 
ook voor de Minister en de Staatsse-
cretaris geldt): Door decentralisatie 
van invoering van wetgeving en 
sectorale regelingen wordt op het 
niveau van provincies, gemeenten en 
schappen integraal gewerkt aan 
planning en programmering, terwij l er 
op rijksniveau hoofdzakelijk sprake is 
van een milieubeleid dat uiteenvalt in 
sectoren, waardoor een integrale 
planning en een meer omvattend plan 
voor de aanpak van de milieuproble-
matiek ontbreken. Naar onze mening 
zou dit alles duidelijker en concreter 
moeten gebeuren. Daarom stel ik de 
vraag of in de aangekondigde mil ieu-
hygiënische beleidsnota meer 
aandacht kan worden besteed aan de 
vooral organisatorische en bestuurs-
kundige aspecten van het milieubeleid 
op rijksniveau, waarbij ik vooral denk 
aan de onderlinge samenhang tussen 
de betrokken departementen, de 
lagere overheden en de verschillende 
milieu compartimenten. 

Hierover wordt in de memorie van 
toelichting onder het hoofdstuk 
'Beleidsontwikkeling' wel het nodige 
gezegd. Wij missen echter een 
concrete uitwerking daarvan in een 
overzichtelijk beleidsplan. In bedoeld 
hoofdstuk wordt gesproken over de 
indicatieve meerjaren program mering 
en de uitbreiding ervan over de 
verschillende milieucompartimenten. 
Zou het niet goed zijn, in de lijn van 
wat ik hiervoor heb gezegd over de 
integratie van het sectorale beleid op 
rijksniveau, in het aangekondigde 
beleidsplan een soort jaarlijks voort-
schrijdend meerjarenplan te verwer-
ken, waarin alle reeds bestaande 
IMP's in hoofdlijnen zijn opgenomen 
in hun onderlinge samenhang en 
waaraan eventueel nieuwe IMP's zijn 
toe te voegen? 

Het lijkt ons dat via een dergelijk 
totaalprogramma de onderlinge 
afstemming optimaal wordt gediend. 
Aldus zou voorkomen kunnen worden 
dat problemen in het ene mil ieucom-
partiment volgens wat wel eens 
genoemd wordt de wet van het 
behoud van ellende worden opgelost 
door ze te verleggen naar een ander 
milieucompartiment. Mevrouw 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Oomen-Ruijten zal hierover nog 
spreken in de sfeer van slib en 
verwerking van autowrakken. De heer 
Braams heeft trouwens ook al enkele 
voorbeelden genoemd. 

Dit waren een aantal suggesties op 
het terrein van de centrale planning 
en de structuur van het beleidsappa-
raat. Misschien mag ik daar nog aan 
toevoegen het advies om ook eens te 
kijken naarde recent verschenen 
rapporten van de commissie-Vonhoff, 
en dan in het bijzonder het rapport nr. 
3, handelend over de onderwerpen 
wetgeving, planning en financiering. 

Dan zou ik nu stil wil len staan bij 
de, mil ieuwetgeving. 

Zoals gezegd, is er veel op dit 
terrein totstandgekomen. Het zwaarte-
punt zou daarom naar onze mening 
minder moeten komen te liggen op 
codificatie van nieuwe wetgeving in 
stricte zin maar meer op de juridisch-
technische harmonisatie van bestaan-
de wetgeving want dat is broodnodig 
wil het miliebeleid op den duur 
voldoende duidelijk en werkbaar 
blijven. Er zou alles aan gedaan 
moeten worden om de onderlinge 
samenhang te verbeteren waarbij ook 
aandacht besteed moet worden aan 
meer uniformiteit tussen de verschil-
lende regelingen in de verschillende 
sectoren en op verschillende bestuurs-
niveaus. Dit alles vraagt evaluatie en 
terugkoppeling. Met de WAM zal dat 
inderdaad gebeuren. 

Wat betreft de uitvoering rijst de 
vraag, of het niet mogelijk is, een 
informatie- en bemiddelingsbureau in 
te richten, zoals het ook elders is 
gebeurd. Industrieën en andere 
instellingen, die met milieuregels te 
maken krijgen, zouden daar terecht 
kunnen voor een goede informatie. 
Thans verkrijgt men vaak bij verschil-
lende departementen verschillende 
verhalen te horen, zodat men ten 
slotte niet weet wat men moet doen. 

Het vergunningenbeleid is in 
principe gedecentraliseerd. Toch doet 
zich ook hierbij het probleem van de 
onvoldoende coördinatie voor. Wij 
achten het goed, dat er nu ook een 
hoofdstuk 'Vergunningenbeleid' 
wordt opgenomen in de WAM. 

Wat betreft de financiering en de 
kostenaspecten in het algemeen 
achten wij het een goede zaak, dat in 
de WAM ook een hoofdstuk 'Financiële 
bepalingen' wordt opgenomen. In dit 
stadium hebben wi j echter enige zorg 
over de discrepantie tussen de 
meerjarencijfers over de periode 
1982-1985 en de wérkelijk te verwach-
ten kosten. Onze eerste vraag is hoe 
het, gelet op de verantwoordeli jkheid, 
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die toch primair bij het Ministerie van 
Financiën ligt, voor het aanpassen 
van deelbegrotingen aan afspraken 
gemaakt in de Ministerraad, mogelijk 
is dat enerzijds ombuigingen in het 
kader van Bestek '81 en anderzijds 
prijsstijgingen gewoon niet worden 
verwerkt in de meerjarenraming? 

Daarnaast moet er snel duidelijkheid 
komen wat betreft de vraag, waarop 
het milieubeleid kan rekenen. Voorzo-
ver hier nog besluitvorming moet 
plaatsvinden, wil len wi j wel een 
suggestie doen. 

Wie het rapport 'Heroverwegingen 
Collectieve Uitgaven' leest, kan 
vaststellen dat er bij ongewijzigd 
milieubeleid belangrijke overschrijdin-
gen zullen plaatsvinden. Er worden in 
het milieugedeelte suggesties gedaan 
om dit te voorkomen. Graag nemen 
wij de suggestie over om eerst naar 
de programma's te zien, waarvan de 
knelpunten al dicht bij een oplossing 
zijn gebracht - ik denk hier aan 
watersanering en geluidhinder - en 
om prioriteit te blijven geven aan 
nieuwe zaken, zoals de afvalsector, de 
sanering van stortplaatsen voor 
chemisch afval enz. 

De macro-economische gevolgen 
van het milieubeleid zijn in feite niet 
buiten de discussie te houden. Wij 
hopen daarom dat de nota hierover 
snel in dit Huis kan worden behandeld, 
juist ook omdat de problematiek van 
de milieukosten versus de baten, 
vooral ook in de sfeer van het bedrijfs-
leven, tot veel discussies leidt. 

Sprekend over de relatie tussen 
milieu, industrie en werkgelegenheid 
zijn er steeds meer stemmen te horen, 
die menen dat de druk wat moet 
worden verminderd, vooral waar het 
zwakke bedrijven betreft. Ik heb 
daarvoor wel begrip maar ik blijf toch 
van mening dat het principe 'de 
vervuiler betaalt' uitgangspunt moet 
blijven van het beleid. De problemen 
in de zwakke industrieën moeten 
vooral worden bezien in het kader van 
wat in de memorie van toelichting 'de 
doelgroep industrie' wordt genoemd. 

Wat betreft de bedrijfsstudies en 
'mi jn ' mil ieuproduktieplan merk ik op 
dat in de memorie van toelichting 
wordt gesproken over een uitdaging. 
Naar ons oordeel blijkt niet in alle 
opzichten dat die uitdaging ook in het 
beleid zichtbaar wordt. Uiteindelijk 
zijn twee bedrijfstakstudies afgerond, 
die leidden tot een kaderregeling met 
enkele globale investeringsmogelijk-
heden. 

Wat ons intrigeert is waarom niet 
gelijktijdig onderzoek is gestart in alle 

bedrijfstakken die hiervoor in aanmer-
king zouden komen en dan niet alleen 
in de zwakke bedrijfstakken, maar ook 
in de bedrijfstakken die nog wel 
boven de rode streep zitten, om 
eventueel deel te nemen aan de 
kaderregeling. 

Over het milieu-produktieplan kan 
ik kort zijn. Ik hoop dat wat dit jaar 
op dit punt wordt voorbereid 
goed zal worden afgewerkt. Ik wacht 
met belangstelling af. Ik wi l eindigen 
met hetgeen de huidige Staatssecre-
taris voor het milieu zei ti jdens de 
begrotingsbehandeling 1981, uiteraard 
met een andere verantwoordeli jkheid 
dan nu. 

Ik zou wil len aandringen op het met 
voortvarendheid aanvatten van 
milieugerichte activiteiten. 

'We worden de herhaling moe, we 
wil len daden zien! '. 

D 
Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA): 
Mijnheer de Voorzitter! Het tot 
stand komen van de Wet chemische 
afvalstoffen in 1976 en de Afvalstoffen-
wet een jaar later, had het startsein 
moeten worden van een regulering 
van de geweldig toegenomen wel-
vaarsbelasting van ons leefmilieu. We 
zijn nu enkele jaren verder. Duidelijk 
is geworden dat goede voornemens 
alleen, ook al is alles keurig bij de wet 
geregeld, niet meteen het gewenste 
effect opleveren. We maakten uitste-
kende bepalingen. En toen kwam 
Lekkerkerk, Broek in Waterland, 
Dordrecht en we stonden weer met 
beide benen op de grond. Deze trieste 
erfenis van vroegere onwi l , gemak-
zucht, winstbejag, maar zeker ook 
onwetendheid bij velen, zorgde voor 
onrust en grote financiële problemen. 
Duidelijk wordt steeds meer dat we 
met al onze maatregelen steeds ver 
achter de feiten aanhollen. Ondanks 
het afvalsoffenbeleid hollen we van 
het ene incident naar het andere. 

Het moet anders en het kan ook 
anders. Natuurlijk zullen we in de 
eerste plaats schoon schip moeten 
maken. De sanering van de probleem-
gevallen uit het verleden dient nu 
prioriteit te hebben. De CDA-fractie 
waardeert het dat voor deze sanering 
in de begroting voor 1982 extra 
middelen zijn uitgetrokken. Wel 
realiseren we ons daarbij dat het hier 
pas om een eerste aanzet zal gaan. In 
volgende jaren zal meer nodig zijn. 

De getoonde wil zal echter ook 
moeten blijken bij de behandeling van 
de interimwet bodemsanering. Deze 
interimwetgeving is immers een 
rechtstreeks gevolg van de in de 

laatste jaren bekend geworden 
gevallen van bodemverontreiniging. 
Spoed bij de verdere behandeling is 
dringend gewenst. 

Mijnheer de Voorzitter! Met name 
vraagt onze fractie nogmaals aandacht 
voor het gewenste instrumentarium 
en de financiële paragraaf. Hoe kan 
immers deze sanering deugdelijk 
geregeld worden, wanneer niet 
duidelijk bij wet is vastgelegd waar 
verantwoordeli jkheden thuishoren, 
hoe de bestuurlijke aanpak zal zijn en 
hoe één en ander zijn vertaling vindt 
in een financiële onderbouwing? Een 
ad hoc-beleid zal de problemen 
slechts vergroten. 

Maar nu weg van de incidenten! We 
dienen naar de toekomst te kijken, 
een toekomst waarin een goed 
gecoördineerd, samenhangend 
milieubeleid geen luxe is, maar een 
noodzaak om te overleven. 

Terecht is in de memorie van 
toelichting opgemerkt dat milieubeleid 
ook overlevingsbeleid is. Een conse-
quent beleid is nodig. We mogen het 
ene knelpunt niet oplossen ten koste 
van een nieuw knelpunt elders. Met 
het alleen verleggen van de problemen 
raken we steeds verder van huis. Er 
zijn voorbeelden te over: met de 
afvalwaterbehandeling loopt het 
goed, er is behoorlijke vooruitgang 
geboekt, maar met het probleem van 
het slib afkomstig van zuiveringsinstal-
laties zitten we in onze maag. 

Autowrakken worden keurig 
verwerkt, maar vervolgens weten we 
niet waar we met de afvalresten 
moeten blijven. Hieruit blijkt overigens 
ook dat de relatie tussen de milieuwet-
geving en de wetgeving op het gebied 
van de ruimtelijke ordening veel 
problemen geeft. Wat wordt hieraan 
gedaan? 

Mijnheer de Voorzitter! De uitbouw 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne moet de voorwaarden 
bieden tot een betere onderlinge 
afstemming van de verschillende 
sectorale mil ieuwetten. Aan het in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
aangegeven tijdschema voor de 
uitbouw van deze wet moet ons 
inziens strikt de hand worden gehou-
den. 

In de komende jaren zullen we, 
zeker nu duidelijk is dat 's Rijks 
middelen beperkt zijn, noodgedwon-
gen prioriteiten moeten stellen. Alles 
kan niet ineens. Naar onze mening zal 
de afvalstoffenproblematiek de 
hoogste aandacht verdienen. De 
commissies Kolfschoten en Hofman 
hebben beide hun werkzaamheden 
bijna afgerond. Op welke termijn en 
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op welke wijze zal de Regering de 
adviezen van de commissies vertalen 
in beleid? Wanneer zullen tastbare 
resultaten kunnen volgen? 

Mijnheer de Voorzitter! Door 
middel van de Afvalstoffenwet bracht 
de rijksoverheid verantwoordelijkheid 
voor het afvalstoffenprobleem naar 
de lagere overheden. Deze decentrali-
satie betekende evenwel niet dat er 
ook al van een nieuwe, fundamentele 
aanpak sprake was. De uitvoering van 
het wettelijk instrumentarium komt 
pas traag op gang. We kennen de 
problemen. Maar een dringende 
oproep van deze plaatsaf aan de 
Staatssecretaris om een verdere 
voortgang met alle haar ten dienste 
staande middelen te bevorderen, kan, 
lijkt ons, geen kwaad. 

Maar er is méér. In de deze zomer 
gepubliceerde herindustrialisatievoor-
stellen van de commissie-Wagner 
werden afvalverwerking en recycling 
ook genoemd als mogelijkheden om 
ons bedrijfsleven nieuwe en zo 
broodnodige injecties te geven. En 
daarom nogmaals: bij de uitvoering 
van de afvalstoffenwetgeving mag 
geen verdere vertraging meer ont-
staan. Kan de Staatssecretaris ons dit 
toezeggen? 

In het afvalstoffenbeleid moet het 
beperken van de afvalproduktie een 
centrale plaats innemen. Ik verwijs 
naar de motie-Lansink over het 
beleidsplan hergebruik afvalstoffen. 
We zullen uitdrukkelijker moeten 
inspelen op de mogelijkheden, een 
milieu en samenleving gunstiger 
produktie en consumptie patroon te 
bevorderen. 

Onze levensstijl en ons consumptie-
gedrag zijn immers mede bepalend 
voor de in standhouding en/of 
verstoring van kringlopen en levens-
processen. Zoals ook vermeld in de 
memorie van toelichting zijn de 
laatste jaren vele initiatieven onderno-
men, gericht op het ontwikkelen van 
een levenshouding die meer in 
harmonie is met onze natuurlijke 
omgeving. Aan het particulier initiatief 
wordt terecht steeds meer financiële 
ruimte gegeven om aan dit bewustwor-
dingsproces mede inhoud te geven. 
Een goede zaak. Maar wie schetst 
onze verbazing? 

Naast de milieu-educatieprojecten, 
opgestart door VoMil, is nu ook CRM 
naar het schijnt bezig met dezelfde 
activiteiten. Een volstrekt gebrek aan 
coördinatie bij de rijksoverheid? 
Graag zou ik hierover van de Staats-
secretaris enige opheldering verkrij-
gen. 

Een actief voorlichtingsbeleid en 
een voortdurende samenspraak met 
bedrijfsleven en consumentenorgani-
saties zijn noodzakelijk om uiteindelijk 
het afvalprobleem in de grond aan te 
pakken. 

Dan alleen is een daadwerkelijke 
beperking van de hoeveelheid afval te 
realiseren. Graag zou ik vernemen 
welke activiteiten op dit punt door de 
Regering ter hand genomen zijn en 
zullen worden. In de memorie van 
toelichting wordt gesuggereerd dat 
voorl ichting, educatie en informatie 
minder tot milieubewust gedrag 
bijdragen dan financiële prikkels. Als 
deze suggestie juist is, zou ik graag 
vernemen waar en in welke mate 
financiële prikkels overwogen worden. 

Dan kom ik nu bij het IMP-afvalstof-
fen. In de memorie van toelichting 
wordt een en ander voor het jaar 1982 
aangekondigd. We willen ertegen 
waarschuwen dat dit IMP niet alleen 
als een op zichzelf staande normstel-
ling en daardoor als pseudo-wetgeving 
gaat functioneren, terwij l , zoals uit 
diezelfde memorie van toelichting 
blijkt, instrumenten tot inperking van 
de hoeveelheden afval nog ontbreken 
of in onvoldoende mate aanwezig 
zijn. 

Overigens is bij de totstandkoming 
van de indicatieve meerjarenprogram-
ma's het gebrek aan inspraak van alle 
betrokkenen een veel gehoorde 
klacht. Zal bij de totstandkoming van 
het IMP afval met deze kritiek rekening 
worden gehouden? 

Bij de afvalverwerking staat voor 
onze fractie het hergebruik centraal. 
Immers, een actief rentmeesterschap 
van de aarde en een zorgvuldig 
beheer van grondstoffen zijn voor ons 
uitgangspunt voor een verantwoord 
en optimaal milieubeleid. Maar alle 
afval kan niet of nu nog niet opnieuw 
gebruikt worden. 

Vooralsnog kiezen wi j dan voor 
storten, maar dan wel gecontroleerd 
en zodanig dat het afval bereikbaar 
blijft. Bij het creëren van de daarvoor 
noodzakelijke opbergfaciliteiten zal de 
overheid een belangrijke en vaak 
initiërende rol dienen te spelen. 
Verbranding van afval lijkt nu vaak 
een oplossing. Naar onze mening is 
dit echter een gevolg van een veel 
voorkomend denken op korte termijn. 
Wij kiezen niet voor verbranding, 
omdat dit de problemen in feite 
verplaatst. Storten heeft het voordeel 
dat eventueel hergebruik in de 
toekomst mogelijk blijft. 

Hergebruik immers, zal een verdere 
uitputting van onze voorraden aan 
natuurlijke grondstoffen zoveel 

mogelijk voorkomen. Maar hergebruik 
stelt vele extra eisen aan onze 
maatschappij. 

Waar mogelijk moet gescheiden 
inzamelen aan de bron bevorderd 
worden. Ik ben benieuwd naar de 
eerste resultaten van de recent 
gestarte proef in het Groningse, niet 
alleen naar de inzameling, maar ook 
naar de verwerking. Ondanks alle 
inspanningen zal gescheiden inzame-
ling toch niet de grootste bijdrage tot 
de oplossing van het probleem 
kunnen leveren. Daarom zal een 
verdere verbetering van de scheidings-
technologie bevorderd dienen te 
worden. Scheidingsinstallaties die 
daadwerkelijk tot een maximale 
scheiding geëquipeerd zijn, dienen 
verder ontwikkeld en in bedrijf 
genomen te worden. 

Ook zal de industrie zich daadwer-
kelijk moeten gaan bezighouden met 
het hergebruik van de teruggenomen 
afvalstoffen. Hierbij wi l ik nogmaals 
wijzen op hetgeen de commissie-Wag-
ner hierover in haar rapportage heeft 
opgemerkt. Voor de overheid is hier 
een stimulerende rol weggelegd. 
Maar niet alleen de industrie zal een 
stootje in de rug hebben, ook de 
consument zal tot het inzicht gebracht 
moeten worden dat produkten uit 
opnieuw verwerkte afvalstoffen een 
nuttige en zinnige bijdrage aan onze 
milieuproblematiek leveren. 

Papier en karton uit oud papier is, 
rekening houdend met een beperkte 
energetische toegevoegde waarde nu 
eenmaal niet fonkelwit. Er ligt inder-
daad een enorm terrein braak op het 
punt van een werkelijke mentaliteits-
ombuiging. De provinciale afvalstof-
fenplannen moeten, naar onze 
mening, sterk op het terrein van het 
hergebruik gericht worden. Die 
provinciale plannen zouden dan 
moeten worden getoetst aan de 
beleidslijnen die zijn vastgelegd in de 
motie-Lansink. De voordelen van het 
hergebruik op het stuk van werkgele-
genheid, innovatie, exportmogelijkhe-
den zal ik niet verder bespreken. De 
kansen zijn legio, we zullen met z'n 
allen aan de slag moeten. Op de steun 
van onze fractie in dezen kan de 
Regering rekenen. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! In deze tijd van economi-
sche teruggang staat een goede zorg 
voor het milieu steeds meer op de 
tocht. Wij kunnen dit concluderen aan 
de hand van allerlei voorbeelden die 
zich aan ons opdringen. Met name 
van ondernemerszijde wordt groot 
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misbaar gemaakt tegen het stellen 
van strenge milieu-eisen en voorschrif-
ten. 

Er is een verzoek van Estel om over 
de problemen bij de mil ieuwetgeving 
te spreken. De ondernemersbladen 
staan er vol van. De milieu-eisen 
zouden te duur zijn. Zij zouden de 
internationale concurrentiepositie 
aantasten en ten koste gaan van de 
werkgelegenheid. Ook in het rege-
ringsbeleid gaat men uit van deze 
fi losofie: ruim baan voor de onderne-
mers, geen lastenverzwaring voor de 
bedrijven. 

Op allerhande gebieden vinden wi j 
dit uitgangspunt terug in de beleids-
voornemens van het gehele kabinet, 
met desastreuze gevolgen voor ons 
leefmilieu vandien. Het is dan ook erg 
belangrijk te weten in hoeverre de 
Minister en Staatssecretaris voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
greep hebben op dit totale kabinets-
beleid. Ik noem een aantal voorbeel-
den. 

In het herindustrialisatierapport van 
de commissie-Wagner wordt onom-
wonden gesproken van de tegenge-
stelde belangen van de industrie en 
de bescherming van het milieu. Kijk 
naar het plotselinge verzet van de 
ondernemersorganisatie, die hetzij 
zien keren, tegen het wetsontwerp op 
de milieu-effectrapportage. Kijk naar 
het voornemen van de Regering, 
inmiddels vastgelegd in de brief van 
Minister Terlouw van D'66 over het 
elektriciteitsplan van de SEP, om over 
te gaan op kolen als brandstof zonder 
dat de daarmee verbonden mil ieupro-
blemen afdoende zijn opgelost. Ik wijs 
in dit verband ook op de Dordrecht-cen-
trale en de kolenvergassingsinstallatie 
aan de Eemshaven, met het van alle 
technieken minst schone Lurgi-proces, 
welke de Ministervan Economische 
Zaken noodzakelijk schijnt te vinden. 

Kijk naar het ontzien van bedrijven 
als het gaat om overtredingen van 
milieuverordeningen. De milieunor-
men worden versoepeld, bij voorbeeld 
bij de Hunze-centrale in Groningen. 
De beschikking over het gebruik van 
methylbromide is aangepast. Veel 
bedrijven blijken te draaien op 
volstrekt verouderde hinderwetver-
gunningen. Bedrijven die milieuwetten 
overtreden worden minder snel 
aangepakt, zo wordt geconstateerd in 
het Economisch Dagblad van de 
vorige week. 

Bij gebleken verontreiniging kan 
bovendien het bedrijf nauwelijks 
aansprakelijk worden gesteld. De 
gemeenschap draait dan voor de 

kosten op door middel van de bodem-
sanering. Een gedegen controle op de 
naleving van milieuverordeningen 
ontbreekt vaak, mede doordat lagere 
overheden er onvoldoende financiële 
middelen voor krijgen. 

Deze tendens om te komen tot een 
versoepeling van de milieu-eisen 
onder druk van de ondernemingen en 
het door het kabinet voorgestane 
beleid, is kortzichtig en rampzalig. 
Het is ook niet juist dat een goed 
milieubeleid duur is of ten koste gaat 
van de werkgelegenheid. Misschien 
worden op korte termijn de kosten 
voor de industrie wat gedrukt door 
het - al dan niet oogluikend - accep-
teren van de mil ieuverontreiniging, 
maar op langere termijn moet de 
gemeenschap dan opdraaien voor 
een veelvoud van die kosten. Daarbij 
kunnen wij alleen al denken aan de 
gigantische bedragen die nodig zijn 
voor het opruimen van de gifbelten. 

Hele voorzichtige schattingen leren 
ons dat alleen al voor de allerergste 
gevallen een bedrag van tien of zelfs 
vijftien miljard gulden nodig is. De 
PSP-fractie onderschrijft dan ook ten 
volle de uitspraak uit de memorie van 
toelichting, dat het milieubeleid niet 
een luxe is die wij ons slechts kunnen 
permitteren als het goed gaat met de 
economie, maar dat milieubescher-
ming een noodzaak is en dat het 
milieubeleid een overlevingsbeleid is. 

Het is wel de vraag, of het hele 
kabinet deze memorie van toelichting 
zou onderschrijven. Graag hoor ik van 
de bewindslieden hoe zij deze tegen-
spraak oplossen. Een goed milieube-
leid kost immers geen arbeidsplaat-
sen; het kan nieuwe werkgelegenheid 
scheppen. Daarbij gaat het dan niet 
alleen om werkgelegenheid door 
middel van het opruimen van gifbelten, 
maar ook bij het ontwikkelen van 
schonetechnologieën, het ontwikkelen 
van alternatieve energieproduktieme-
thoden, het opzetten van reparatiebe-
drijfjes, het hergebruik van afvalstof-
fen, het uitbreiden en verbeteren van 
het openbaar vervoer, enz. 

Ter indicatie wijs ik op het overigens 
nog maar zeer voorlopige rapport van 
het Centrum voor Energiebesparing. 
Volgens dat rapport kan een dergelijk 
gericht beleid leiden tot het scheppen 
van vele honderdduizenden arbeids-
plaatsen. 

Ook het inmiddels uitgebrachte 
rapport van de Centrale Raad voor de 
Milieuhygiëne wijst op de positieve 
effecten van een goed milieubeleid op 
de werkgelegenheid. 

Een ander onderwerp dat ik aan de 
orde wil stellen is de grensoverschrij-

dende effecten van het milieubeleid 
en in het bijzonder de gevolgen van 
buitenlandse industriële activiteiten 
voor het Nederlandse mil ieu. 

De toepassing en uitbreiding van 
kernenergie in plaatsen in West-Duits-
land en België vlak bij de Nederlandse 
grens baart ons grote zorgen. Het 
aantal kerncentrales in Frankrijk, 
België, West-Duitsland en Zwitserland 
langs de Rijn en de Maas is niet alleen 
al erg groot, maar dreigt de komende 
jaren nog sterk toe te nemen tot zo'n 
dertig centrales. De toch al sterk 
vervuilde Rijn en de Maas zijn rivieren 
waarvan wi j voor onze drinkwatervoor-
ziening sterk afhankelijk zijn. De 
Rijncommissie Waterleidingbedrijven 
spreekt in haar jaarverslag ten 
aanzien van de Maas haar grote 
verontrusting uit over het voornemen 
van de Franse regering, bij Chooz vier 
nieuwe kerncentrales te bouwen. 

Voorts spreekt de commissie haar 
verontrusting uit over de daarmee 
gepaard gaande te verwachten 
verdere radioactieve, thermische en 
overige vervuiling van de Maas. Zij 
heeft zelfs het initiatief genomen, 
daarover een brief te schrijven. Bij 
deze bouwplannen van de Franse 
overheid, maar ook bij de bouwplan-
nen van de Westduitse, Belgische en 
Zwitserse overheden worden de 
Nederlandse overheid en de Neder-
landse bevolking niet betrokken, 
hoewel zij er direct belang bij hebben. 
Vooral de Franse overheid speelt 
hierbij een kwalijke rol. Tot op heden 
blokkeert zij de post-Seveso-richtlijn 
- waarvan wij overigens graag wil len 
weten hoe het daarmee staat - terwij l 
de lozingen van kalizouten in de Rijn 
onverminderd doorgaan. Ook de 
Nederlandse Regering valt echter een 
verwijt te maken, doordat zij zich in 
Europees verband tot nu toe niet sterk 
heeft gemaakt voor het stopzetten van 
alle kernenergie. Integendeel, de 
vorige en tevens huidige Minister-Pre-
sident meende zelfs in het buitenland 
te moeten melden dat kernenergie 
noodzakelijk is voor West-Europa. 

Wij hebben graag de toezegging 
van de bewindslieden dat er op korte 
termijn een inventarisatie komt van 
alle milieu-effecten van de bestaande 
en van de geplande kerncentrales in 
het buitenland op het Nederlandse 
mil ieu, zowel in het geval van een 
normaal functioneren als in het geval 
van calamiteiten. 

Wij wi l len bovendien van de 
bewindslieden horen welke stappen 
zij in EG-verband zullen nemen om 
ons omringende landen uiterst 
terughoudend te laten zijn met het 
uitbreiden van kerncentrales. 
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Willems 

Over een groot aantal onderwerpen 
van het milieubeleid wisselen wij in 
de komende maanden nader met de 
Staatssecretaris van gedachten. Om 
deze reden spreek ik hierover vandaag 
niet, waarbij ik denk aan de waterver-
vuil ing, het S02-beleid, verpakkingen 
en recycling, geluids- en lawaaiover-
last. Ook denk ik aan het dringend 
gewenste terugdringen van het 
aandeel van lood in de luchtverontrei-
niging en aan de plannen, ook in 1982 
radioactief afval in zee te dumpen, 
waarop wij binnenkort terugkomen 
aan de hand van nadere standpunten 
van de Staatssecretaris. 

Diverse, overigens ons sympathiek 
klinkende brieven over de te verwach-
ten beleidsvoornemens op een aantal 
van deze thema's dwarrelen de laatste 
dagen op ons bureau, met een grote 
snelheid. Dit steekt nogal af tegen de 
miljoenen guldens die ook op de 
begroting voor 1982 zijn bezuinigd op 
milieu-uitgaven in het kader van de 
beleidsaanpassingen van dit kabinet. 

Hoewel wi j ook hierop in het 
komende jaar terugkomen, wi l ik nu 
wel iets zeggen over de bodemsane-
ring. In een recente brief van 14 
januari deelde de Staatssecretaris ons 
mee dat wij in het begin van 1982 het 
antwoord kunnen verwachten op het 
voorlopige verslag over de ontwerp-in-
terimwet bodemsanering. Inmiddels 
wordt de interim-aanpak die in 1981 
in gang is gezet, voor een jaar 
voortgezet. 

Toch moet ik vaststellen dat het 
huidige beleid nauwelijks het woord 
sanering waard is. Het betreft groten-
deels inventarisatie en onderzoek en 
soms afdekking en isolatie van 
bestaande gifbelten. De beschikbare 
middelen zijn een schijntje van wat 
nodig is. Zelfs 150 miljoen gulden 
extra in 1982 steekt schril af tegen de 
benodigde 10 a 15 miljard gulden die 
alleen al nodig zijn voor een werkelijke 
sanering van de 500 ernstigste van de 
4000 reeds nu bekende probleemplek-
ken. Lekkerkerk kostte alleen al 170 
miljoen gulden. Bovendien worden 
risico's, zoals is gebleken, nog steeds 
onderschat. 

Wat doet de vervuiler, wat doet de 
chemische industrie? Die kan door-
gaan met het produceren van onver-
werkbaar chemisch afval. Een bijdrage 
in de sanering van het eigen gif wordt 
niet gevraagd. De verjaringstermijnen 
in de milieuwetten zijn te kort. 
Wanneer zijn overigens wetswijzigin-
gen, vooral voor de verjaringstermij-
nen, te verwachten? Wanneer gaan 
wij de afval producerende bedrijven 
laten bijdragen in de saneringskosten? 

Nu moeten de gemeenten voor een 
belangrijk deel voor de kosten 
opdraaien. 

Kan op korte termijn een verbod 
worden ingesteld op het produceren 
van onverwerkbaar giftig afval? Het 
resterende chemische afval moet dan 
niet worden opgeslagen, gestort of 
verstopt, maar worden ontgift, 
respectievelijk hergebruikt in het 
produktieproces. Technisch is het 
mogelijk, milieuhygiënisch is het 
noodzakelijk en economisch gaat ook 
hier de kost voor de baat uit. 

Ik sluit af met de vraag naar het 
standpunt van de bewindslieden over 
het witte en het bruine asbest en het 
stopzetten van ontheffingen voor 
blauw asbest. De FNV heeft aangekon 
digd, hiervoor nieuwe initiatieven te 
zullen nemen en van de Regering 
verwacht zij deze ook. Wij behoeven 
toch niet te wachten op de EG-richtlij-
nen, als wi j hier in Nederland al ervan 
overtuigd zijn dat het produceren en 
gebruiken van verschillende soorten 
asbest kankerverwekkend is en dat 
het niet afbreekbaar is? Als wi j 
werkelijk de gezondheid laten prevale-
ren boven de economische belangen, 
kunnen wi j dit met het beleid ten 
aanzien van asbest bewijzen. 

• 
Mevrouw De Boois (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! De memories van 
toelichting op de begrotingshoofdstuk-
ken voor 1982 verschillen nogal in 
karakter. De ene Minister vond zijn 
demissionaire status kennelijk 
gewichtiger dan de andere. De 
memorie van toelichting op de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne is een zeer lezenswaar-
dig document geworden; het is het 
testament van een Minister met veel 
hart voor de zaak van milieuhygiëne. 
Het is ook een stuk dat inzicht geeft, 
misschien te optimistisch van toon, in 
tien jaren serieus milieubeleid en 
tevens geeft het een deels somber 
beeld van de stand van zaken. Over 
dit stuk een beschouwing geven had 
ik best gewi ld; de zorgelijke aspecten 
van de situatie van vandaag - en 
zeker die van morgen - nopen mij 
echter, mijn beschouwing daaraan te 
wijden. 

De onderwerpen waarover ik zal 
spreken, betreffen hoofdzakelijk de 
positie van de Staatssecretaris en van 
het departement voor zover het 
milieuhygiëne betreft, het financiële 
gat tussen de meerjarenbegroting en 
het aangekondigde beleid, de luchtver-
ontreiniging en de afvalstoffenproble-
men. Mijn collega Veldhoen zal zich 
voornamelijk bezighouden met de 

vermeende tegenstelling tussen 
milieu en economie en met internatio-
nale milieuzaken. 

Vele malen heeft de Kamer zich 
uitgesproken voor een versterking 
van het milieubeleid. Met welk 
kabinet wi j daarover spraken - Den 
Uyl of Van Agt - er gebeurde niets; de 
boot werd afgehouden, met alle 
aangenomen moties. Dat is wel 
frusterend. Nu wordt het feit dat er 
slechts een Staatssecretaris is voor 
Milieuhygiëne door velen uitgelegd 
als een eerste stap tot opheffing van 
Milieuhygiëne als een aparte porte-
feuille. Met dat staatssecretariaat is 
mijn fractie node akkoord gegaan 
omdat het een onderdeel was van een 
groter pakket, waarop nauwelijks 
amendementen mogelijk waren. 

Opheffing van de portefeuille lijkt 
ons volstrekt voorbarig, omdat in alle 
voorafgaande jaren maar al te zeer is 
gebleken dat andere bewindslieden 
de behartiging van milieubelangen 
vooral als hinderlijk ervaren. Tot op 
de dag van vandaag zijn er geen 
signalen dat bewindslieden op andere 
departementen daarover nu anders 
zouden denken. 

Jazeker, er wordt gezegd: 'Mil ieu-
aspecten moeten meewegen bij de 
besluitvorming.' Daarop volgt dan 
meteen: 'Daarbij zal een evenwicht 
gevonden moeten worden tussen de 
kosten van de noodzakelijke mil ieu-
voorzieningen en de gewenste 
verlaging van de stroomtarieven.' In 
zo'n geval is grote achterdocht op zijn 
plaats tegen de Minister die dat twee 
weken geleden, bij de goedkeuring 
van het Elektriciteitsplan 1986/1987, 
schreef. Ik lig wat dit betreft met mijn 
fractie languit naast de heer Wil lems; 
die viel er ook over. 

Ik neem aan dat de betrokken 
Minister hierover met deze Staatsse-
cretaris heeft overlegd. Daarom stel ik 
aan haar de vraag wat hij hiermee 
eigenlijk bedoelde. Wordt er aan de 
Kolennota gesleuteld en aan de wen-
sen die de Kamer bij de behandeling 
van die nota heeft uitgesproken? Zal 
er een verandering van het beleid 
plaatsvinden? Wij horen het graag als 
dat zo is. 

Wil de Staatssecretaris ons verder 
uitleggen welke taakomschrijving op 
haar van toepassing is? Daarover 
hebben wij tot nog toe niets gehoord. 
Wil zij ons ook eens bijpraten over het 
Project Integratie Milieubeleid? Wij 
krijgen de indruk dat dit enigszins 
stagneert, sinds de Minister-President 
hierover, in antwoord op vragen van 
de heer Brinkhorst, één en ander 
meedeelde in het debat over de 
regeringsverklaring. 
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De Boois 

Ik heb nu alweer heel wat vragen 
gesteld; die stelt men om een ant-
woord te krijgen. Bij het stellen van 
die vragen moet ook doorklinken dat 
wi j de interne integratie van het 
milieubeleid een goede zaak vinden. 
De heer Couprie heeft ons daarover 
veel uitbundiger onderhouden dan 
waarvoor ik t i jd heb. Hij heeft ons 
zelfs doen schrikken door het geven 
van een sombere visie op de toestand 
op dat punt. 

Met nadruk wil len wij toch vooral 
de externe integratie naar voren halen 
die ons zorgen baart. De kans bestaat 
dat de mil ieuvoorwaarden worden 
'weg-geïntegreerd' en dat de uitgangs-
punten van de selectieve groei, met 
de milieuzorg als randvoorwaarde, 
ten onrechte zouden worden vergeten, 
met die andere departementen erbij. 
Wij blijven van mening dat de uitvoe-
rende milieutaken moeten berusten 
bij één bewindspersoon. 

In deelrapport 17 van de heroverwe-
ging wordt het duidelijk dat er een 
fors gat bestaat tussen de meerjaren-
begroting en het aangekondigde 
beleid. Dat gat is, ondanks pogingen 
daartoe, nog niet gedicht. Bij het 
dichten van dat gat lijkt het erop dat 
de sanering van ongewenste situaties 
op milieugebied zal gaan leiden onder 
het geldtekort, ondanks het feit dat 
deze sanering voornamelijk uit 
heffingen wordt betaald. 

Het is de vraag of die heffingen wel 
kostendekkend zijn. Moeten bij 
voorbeeld de heffingen in het kader 
van de Wet inzake de luchtverontreini-
ging niet worden bijgesteld, evenals 
de - zeker niet toereikende - heffingen 
op afvalolie en chemische afvalstof-
fen? Sanerend beleid wordt vooruitge-
schoven, zoals bij de sanering van 
milieuhinderlijke bedrijven, onder 
invloed van het geldtekort. Een nota 
over rioleringen hebben wij dan ook 
pijnlijk gemist. Het vooruitschuiven 
van sanerend milieubeleid maakt het 
moeilijker, een preventief milieubeleid 
te gaan voeren; het laatste doet men 
door een effectieve toepassing van de 
bestaande en de toekomstige wetten. 

De uitvoering van wetten staat 
onder druk van buiten af. De heer 
Wil lems heeft daarover al het een en 
ander gezegd. Wij zijn van mening, 
dat daaraan niet moet worden 
toegegeven, want die wetten hebben 
wi j toen bij ons volle verstand 
aangenomen omdat de toestand van 
het milieu daartoe alle reden gaf. Die 
toestand van het milieu is - zie de 
memorie van toelichting - nog 
helemaal niet zodanig, dat die wetten 
overboord kunnen worden gegooid. 

Dus passen wij ze toe! 
Wij kunnen wel begrip opbrengen 

voor de bezwaren, vooral uit de 
industrie, tegen het 'regeren per 
circulaire'. Voor de uitvoering van 
wetten moeten t i jdpad, fasering en 
financiering inderdaad vastliggen. Op 
die planning kom ik met betrekking 
tot de afvalstoffen nog terug, maar de 
planning is evenals de coördinatie 
van de verschillende sectoren zeer 
noodzakelijk. 

In het kader van de financiering 
horen wij nog wel eens klachten van 
lagere overheden over de door het 
Rijk beschikbaar gestelde middelen. 
Wij hebben overigens geen materiaal 
om die klachten gegrond te verklaren. 
Integendeel! Er zijn zelfs signalen dat 
er provincies zijn die dik overhouden 
op de uitkeringen. Om die reden 
hadden wij ook vragen gesteld bij de 
voorbereiding van de begroting, want 
wij zijn van mening dat bijlage E niet 
zo veel inzicht gaf. Eigenlijk kan men 
met bijlage E alleen maar een zeer 
flauwe rekensom maken. 

Bij gebrek aan beter s gnaleer ik 
daarom, dat de uitkering in het kader 
van de Wet inzake de luchtverontreini-
ging in de provincie Drenthe f290.000 
bedraagt voor 1,2 werkzame ambte 
naar en in Gelderland f841.000 voor 
20,6 werkzame ambtenaar. Dat 
betekent, dat respectievelijk zo'n 
f240.000 en f40.000 beschikbaar is 
per ambtenaar. Alle andere provincies 
zitten daar tussen in. 

Door gebrek aan gegevens kan ik 
niet meer scheve toestanden signale-
ren. Het komt ons gewenst voor, dat 
het departement met dat van Binnen-
landse Zaken ons beter rapporteert 
over de besteding van de milieu-uitke-
ringen door provincies. Misschien kan 
tegelijkertijd worden gekeken naar de 
onvrede over de verdeling hinderwet-
taken tussen gemeenten en provincies 
dus over de financiering. Dat neemt 
niet weg, dat wij van mening zijn dat 
de gemeentelijke leges de kosten van 
een hinderwetvergunning moet 
dekken; het Rijk en de VNG moeten 
daarbij wel de helpende hand bieden 
om deze heffingen wat te uniformeren. 

Ik wil nog één opmerking over de 
financiën maken. In het kader van 
snoeien lijken de - relatief kleine -
subsidies aan milieu-organisaties weg 
te vallen of in te krimpen. Dat is 
ongewenst, omdat één beroepskracht 
zorgt voor activiteit en bewustwording 
van vele anderen. 

Het huidige milieubeleid is voorna-
meiijk ontstaan door het aandringen 
van de actiegroepen. De waakzaam-
heid van deze groepen is nog steeds 
broodnodig. Wil de Staatssecretaris 

ons op korte termijn inlichten over 
gevraagde, toegewezen en eventuele 
afgewezen subsidies in het vorige jaar 
en voor 1982? 

Van de sectoren van milieubeleid 
komen water, bodem en geluid 
binnenkort apart aan de orde in de 
Kamer. Alhoewel, wanneer komen de 
memorie van antwoord op de bodem-
wetten nu eindelijk? Er was toch zo'n 
haast bij? Waarom duurt het zo lang, 
zijn andere departementen bezig hun 
eigen zaakjes te redden en de wets-
ontwerpen te frustreren? Mijn fractie 
vindt dat niet acceptabel. Wij hebben 
nog steeds haast met een milieubeleid 
voor de bodem. 

De luchtverontreiniging is niet meer 
zo erg als een tijdje geleden, maar 
dreigt ons weer te overwalmen als wi j 
ons niet schrap zetten. Dat schrap 
zetten is ook nodig, omdat de vermin-
derde vervuil ing lang niet geheel aan 
politieke en bestuurlijke maatregelen 
te danken was. 

Aan stikstofoxyde-vervuiling is 
nauwelijks was gedaan. Rapporten 
zijn er echter genoeg. Er zal toch echt 
beleid moeten komen en daarvoor 
behoeft wat ons betreft bij voorbeeld 
te worden gewacht. Wij kunnen best 
wat zelf doen. De grenswaarden van 
de Gezondheidsraad zijn dicht 
genaderd. We zijn er niet als wij veel 
over SO2 praten. NOxIFx geeft 
soortgelijke ellende. 

Het lijkt er overigens op dat SO2 wel 
onder een beleid valt. Maar op het 
bestrijdingsprogramma wachten wij al 
heel lang. Het door de Kamer voor 
zwavel vastgestelde plafond van 500 
miljoen kilo per jaar is in 1981 over-
schreden en zal ook in 1982 weer 
worden overschreden; dat is althans 
de verwachting. En dit gebeurt, terwijl 
het kolenstoken op een schaal van 
enige omvang nog moet beginnen. 

Wij zijn dan ook bezorgd over de 
technologie op het gebied van 
kolenstoken die over ons komt. Wij 
zijn niet zozeer bezorgd vanwege de 
kolen, als wel over de gevolgen voor 
het milieu, want de milieutechnologie 
loopt achter. Wij kunnen ons niet aan 
de indruk ontrekken dat werkgelegen-
heidsargumenten de ombouw op 
kolen soms bepalen, zoals bij de 
ketelbouw, en dat er niet voldoende 
rekening wordt gehouden met de 
maatschappelijke ellende die de 
luchtverontreiniging veroorzaakt. Een 
uitspraak van de PGEM illustreert dit: 
'Bij het nemen van investeringsbeslis-
singen zal zorgvuldig worden nage-
gaan, op welke termijn bepaalde 
uitgaven kunnen worden terugver-
diend. 
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Boois 

Waar dat niet het geval is, bij 
voorbeeld bij investeringen voor het 
mil ieu, zal het nut tegen de kosten 
moeten worden afgewogen.' Naar 
onze mening dient er te worden 
afgewogen naar nationale normen 
voor wat nog een toelaatbare vervui-
ling van het milieu is en anders niet! 

Het S02-bestrijdingsprogramma is 
er nog steeds niet. Gisteravond laat 
hebben wi j nog een brief van de 
Staatssecretaris gevonden waarin zij 
ons probeert uit te leggen waarom 
het allemaal nog niet zo goed kan. 
Eerlijk gezegd is haar poging het uit 
te leggen wat mij betreft niet gelukt. Ik 
heb het gevoel dat de Staatssecretaris 
zeer veel moeilijkheden ontmoet op 
interdepartementaal niveau. 

Ik dacht dat er toch sprake was van 
een vrij duidelijk beleidskaderplan dat 
even ingevuld zou kunnen worden 
met echt beleid. Antwoorden op 
vragen die over de begroting zijn 
gesteld, sussen de bezorgdheid die bij 
de fracties leeft over SO2 door de 
extra aardgasinzet te noemen; dit 
gebeurde ook weer in de gisteravond 
ontvangen brief. Waar wordt het 
aardgas dan extra ingezet? Welke 
afwijkingen van het brandstofinzetplan 
van de centrales zijn er dan voorgeno-
men? Een en ander zou inhouden dat 
sommige kolenvoorraden nog niet 
zullen worden opgestookt. 

Behalve de grootschalige luchtver-
ontreiniging vrezen wij een massale 
verontreiniging door kleine vervuilers, 
die tot nog toe een zeer alternatief en 
dus milieuvriendelijk imago hadden, 
namelijk de allesverbranders. Ze zijn 
het antwoord van particulieren op de 
stijgende stookkosten. Men wordt 
gestimuleerd door advertenties en 
door stands op de Landbouwtentoon-
stelling die op dit ogenblik in de RAI 
wordt gehouden. Er zijn zelfs adverten-
ties met een milieuvriendelijke 
allesverbrander. Weet de Staatssecre-
taris wat er precies milieuvriendelijk is 
bij deze allesverbranders? 

Ik vrees dat deze verbranders niet 
zo heel erg milieuvriendelijk zijn. 
Alhoewel, in sommige deelstaten in 
de Bondsrepubliek schijnen wel 
milieu-eisen aan deze kachels te zijn 
gesteld, waarvan je mag verwachten 
dat het ook effectief is, anders 
behoeven de eisen niet te worden 
gesteld. Wordt het geen tijd om er ook 
in ons land voor te waken dat er nieuwe 
saneringssituaties ontstaan door deze 
kleine allesverbranders, of door het in 
de industrie stoken van kolen op 
kleinere schaal dan de grote vuurhaar-
den? 

Enige bezinning lijkt ons nu nodig; 
over één of twee jaar hoeft het niet 
meer, want vele kleintjes maken één 
grote. Op dit punt heeft de Staatsse-
cretaris zich recentelijk zeer krachtig 
uitgelaten over de fluorkoolwaterstof-
fen, die voornamelijk uit spuitbussen 
komen. Wij dachten dat er een 
drastisch ander beleid zou komen. Uit 
de brief die ik vanmorgen las, blijkt 
dat dit er toch niet komt. Misschien is 
het ook wel verstandig, omdat in dit 
geval de effecten niet zo direct 
letterlijk op ons neerdalen. Het is 
hierbij bovendien van belang dat er 
mondiaal een matiging plaatsvindt. 

Ik ben het niet eens met de heer 
Braams, dat wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat er niets 
gebeurt met de ozonlaag. Dit blijkt 
tenminste helemaal niet uit de brief 
van de Staatssecretaris; en ik ga uit 
van haar wetenschappelijke gegevens. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb uit de informatie en 
uit de berichten van de Staatssecretaris 
niet begrepen, dat er thans een 
aantasting van de ozonlaag is vastge-
steld. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ja, maar 
wi j weten dat de aantasting pas in een 
later stadium te meten is, maar dan is 
het wel gebeurd en kunnen wij het 
niet meer herstellen. Uit de weten-
schappelijke gegevens blijkt wel dat 
over tien jaar vermoedelijk bij metin-
gen zal blijken dat sprake is van een 
aantasting van de ozonlaag. 

De heer Braams (VVD): Ik had vragen 
gesteld over de meetnauwkeurigheid. 
De antwoorden op deze vragen zijn 
mij onthouden. Ik heb de gegevens 
elders gekregen en hieruit is gebleken, 
dat de meetnauwkeurigheid voldoen-
de is. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ik denk 
dat de Staatssecretaris hierover wel 
wat meer wi l zeggen. Een laatste zorg, 
waarin ik wat meer met de heer 
Braams meega, betreft de luchtveront-
reiniging door CO2, met het te 
verwachten broeikaseffect. Wanneer 
hierover verontrustende geluiden 
komen, heb ik wel eens de indruk, dat 
de mensheid niet zo erg beseft, dat zij 
dit elke dag zelf veroorzaakt door het 
verbranden van vastgelegde koolstof: 
fossiele of recent vastgelegde koolstof. 
Men kan hiermee elke dag ophouden. 

De heer Braams zegt dan: neem 
dan kernenergie. Ja, dat is een schone 
bron, doch zij heeft andere nadelen. 
Alleen al met het oog daarop, moeten 
alternatieve energiebronnen zoals zon 
en wind bij voorbeeld krachtig 
bevorderd worden. 

De heer Braams (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb steeds duidelijk 
gemaakt, dat bij het C02-effect het 
verbranden van recent vastgelegde 
koolzuur nog wel te verantwoorden is, 
omdat dit in een kringloop zit. Het 
grote bezwaar is de extra bijdrage van 
de fossiele brandstof. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Ja, de 
tropische regenwouden komen echter 
niet meer terug. 

De heer Braams (VVD): Dat weet ik. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Als wij het 
kolentijdperk binnengaan, kan 
achteraf niemand zeggen dat de 
daarmee samenhangende problemen 
niet bekend waren. De Kolennota 
noemt deze problemen. De Kamer 
heeft hierbij veel kritische kanttekenin-
gen gemaakt. Het is echter nog te 
vroeg om te zeggen, dat wij twijfelen 
aan de vaste koppeling van milieu-
maatregelen aan alle nieuwe kolenini-
tiatieven. 

Op dit ogenblik zien wi j echter wel , 
dat de verwerking van residuen, zoals 
van vliegas en gips uit rookgasontzwa-
veling, onvoldoende plaatsvindt. Deze 
afvalprodukten dienen ook een 
milieuhygiënisch verantwoorde 
verwerking te krijgen. Deze moet 
meteen bij de gehele besluitvormings-
proceduere betrokken worden. 
Kortom, het Nijmeegse leuren met 
vliegas om te storten, is niet accepta-
bel. De provincies kunnen dit probleem 
niet aan zonder visie en steun van het 
Rijk. De mogelijkheid hiertoe ligt in 
het opnemen van de kolenresiduen in 
het IMP-afvalstoffen en in een algeme-
ne maatregel van bestuur krachtens 
artikel 26 van de afvalstoffenwet. 

Er is, gestimuleerd door het minis-
terie, erg veel research gedaan naar 
recycling van allerlei stoffen ten 
behoeve van de bouw; naar alterna-
tieve bouwstoffen voor grind, mergel 
en zand. De rijksoverheid zal vooral 
moeten stimuleren, dat dit ook in de 
praktijk wordt toegepast. Wij kunnen 
dit niet aan de provincies overlaten. 
Vandaar dat ik hier een gezamenlijk 
beleid van provincies en Rijk propa-
geer. Volgens mijn fractie moet ook 
voorrang gegeven worden aan 
ontwikkelings- en demonstratieprojec-
ten voor milieuvriendelijke technolo-
gie. 

Wil de Staatssecretaris op deze 
punten toezeggingen doen of zit zij 
soms verlegen om wat kameruitspra-
ken? 

Wat het chemisch afval betreft, 
hebben recente ontwikkelingen 
aangetoond, dat de Wet onvoldoende 
functioneert. Er zijn verschillende 
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oorzaken te noemen. Ten eerste is de 
controle te beperkt. Bij milieu-inspec-
ties bestaat bij voorbeeld aarzeling 
om bij verdenkingen monsters te 
laten analyseren. Dit heeft een zeer 
platvloerse reden, namelijk: wie 
betaalt de rekening, als de zaak niet 
fout zit? Er zal toch een duidelijke lijn 
moeten komen om de financiering en 
de bevoegdheden ter zake van de 
controle goed te laten verlopen. 

Een tweede oorzaak is de onder-
schatting van hetgeen er omgaat. Aan 
het vergunningenbeleid en aan de 
controle op de vergunninghouders 
omtbreekt het een en ander. Stelt de 
Staatssecretaris een onderzoek in 
naar de bestuurlijke fouten die 
gemaakt zijn bij de Uniser-affaire? Als 
dit niet gebeurt, zou de Kamer eens 
moeten overwegen, de rol van de 
overheid in de affaire te onderzoeken. 

Als derde oorzaak is het gebrek aan 
verwerkingscapaciteit aan te wijzen. 
De vorige minister was al ver met de 
gedachte, dat de overheden zelf een 
grotere rol moeten gaan spelen bij de 
verwerking van chemisch afval. 

Wij zouden het een goede zaak 
vinden, wanneer de overheid de 
Uniser-verwerkingscapaciteit zou 
redden door overheidsdeelname of 
door algehele overname. Wij vinden, 
hoe dan ook, dat er een verwerkings-
plan voor chemische afvalstoffen 
moet komen. Koppeling aan het 
IMP-Afvalstoffen lijkt ons dan ook 
logisch en gewenst. 

De heer Lansink (CDA): Is het mogelijk 
die koppeling tot stand te brengen? 
Het Indicatief Meerjaren Programma 
komt in de Wet Chemische Afvalstoffen 
namelijk niet voor. Dit betekent dus, 
dat de indicatieve aard van het 
programma voor de twee wetten 
verschillend wordt. 

Mevrouw De Boois (PvdA): Dat is 
inderdaad een technische moeili jkheid. 
Ik wi l dit graag aan de Staatssecretaris 
overlaten. Het is een leemte in de Wet 
Chemische Afvalstoffen, die ik op 
deze wat slinkse wijze, die de geachte 
afgevaardigde helaas hardop consta-
teert, dacht op te vangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Oomen-Ruijten heeft al het een en 
ander gezegd over de vaste afvalstof-
fen. De meeste provincies hebben 
plannen in dit kader opgesteld. Voor 
zover wij deze kennen, moet worden 
geconstateerd, dat nog te weinig 
aandacht wordt besteed aan het 
voorkomen van ontstaan en herge-
bruik van afval. Wij zouden het zeer 
waarderen, indien de Staatssecretaris 

daarop kritisch zou letten bij de 
beoordeling van dergelijke plannen 
en eventueel deels huiswerk zou laten 
overmaken. 

Dan wil ik een vraag stellen over de 
verbrandingsovens. Worden deze met 
andere verbrandingen doorgelicht op 
dioxinenproduktie? Daarbij gaat het 
om een vervuil ing, waar wi j niet meer 
afkomen, als vandaag met de produktie 
niet wordt gestopt. 

De Staatssecretaris heeft onlangs 
de voorlopige commissie voor de 
milieu-effectrapportage ingesteld. Het 
gaat om een ongeloofli jk grote 
hoeveelheid mankrachten maar twee 
proefprojecten. Wil de Staatssecretaris 
daar ééntje aan toevoegen? 

De toestand rond de voorhaven en 
voorgenomen industrievestigingen bij 
Umuiden hebben zoveel cumulatieve 
en synergistische milieu-effecten in 
zich dat over het totaal een MER hevig 
gewenst lijkt. 

Voorzitter! Uit mijn bijdrage aan dit 
debat blijkt wel dat wij geen aanhan-
gers zijn van de hier en daar opdui-
kende uitspraken dat we nu al genoeg 
aan milieu doen. Wij proberen niet 
alleen de leefbaarheid van de Aarde 
nu na te streven maar ook om geen 
nieuwe milieubelastingen voor de 
toekomst aan te gaan, zonder daarmee 
allerlei ontwikkelingen onmogelijk te 
maken. Deze Staatssecretaris hoeven 
wij als persoon daarvan niette 
overtuigen. Wij kennen haar goed 
genoeg. Maar de Regering moet wel 
aangesproken worden op het hande-
len, nu en in de toekomst, dat ook 
gericht moet zijn op milieukwaliteit. 

D 
De heer Veldhoen (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Het vorige jaar heb ik 
bij de behandeling van de milieubegro-
ting erop gewezen dat de gedachte 
dat milieubeleid alleen maar geld en 
werkgelegenheid kost onjuist is. 
Milieubeleid mag, ook uit economische 
motieven, nooit versukkelen of 
sluitpost worden. Inmiddels is de nota 
inzake kosten en macro-economische 
gevolgen verschenen, gevolgd door 
de studie naar de baten en lasten van 
het milieuhygiënische beleid in de 
reeks heroverwegingen. Duidelijk 
wordt dat wel de kosten, maar veel 
minder de baten van toekomstig 
milieubeleid gekwantificeerd kunnen 
worden. In feite geldt dat ook voor de 
meeste buitenlandse studies over de 
relatie milieu en economie. Toch zijn 
een groot aantal gegevens beschik-
baar, met name in Japan, de VS en 
West-Duitsland, die aangeven dat de 
baten de kosten overtreffen. Studies 

van de WRR en de OESO wijzen ook 
in die richting. 

Er is begrijpelijk geen volledig 
inzicht in de baten. Vermeden schade 
en toegevoegde baten zijn moeilijker 
te taxeren dan de opbrengst van een 
heffing, maar zeker is dat de positieve 
revenuen en technologische baten 
van een strak milieubeleid van groot 
belang zullen zijn voor onze economie. 
Een slap milieubeleid zal de innovatie 
en de creativiteit frusteren, waardoor 
internationale achterstand ontstaat en 
de schade aan ons milieu — en 
daarmee de opruimkosten — zal 
toenemen. De roep van sommigen 
om het milieubeleid maar eens op 
een laag pitje te zetten vinden wij 
dan ook fundamenteel onjuist. Het 
laatste leidt slechts tot een antiek 
produktiesysteem en een verouderde 
industrie, met alle nadelige gevolgen 
voor de export. Maar ook voor de 
kwaliteit van ons milieu. Wij kunnen 
en mogen daar de verantwoordelijk-
heid niet voor dragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij het 
berekenen van de batenkant zijn een 
aantal factoren buiten beschouwing 
gebleven, zoals de zorg voor natuur 
en landschap, de winning en dus het 
opraken van delfstoffen en energie, 
alsmede de schaarste aan ruimte. Ook 
zijn de positieve gevolgen voor 
economie en werkgelegenheid van 
het milieuproduktieplan niet meegere-
kend. Ikvraag de Regering nadrukkelijk 
- en volg daarbij een gedeelte van het 
advies van de Centrale Raad voor de 
milieuhygiëne - om intensivering en 
verdere uitdieping van de batenkant 
van het milieubeleid en kwantificering 
van milieuschade. 

De vrees voor strenge mil ieunormen 
is op het eerste gezicht begrijpelijk. 
Een strikt milieubeleid zal echter niet 
alleen nieuwe bedrijfstakken doen 
ontstaan, maar ook in bestaande 
bedrijfstakken net dat zetje kunnen 
geven om de broodnodige vernieu-
wing en creativiteit te stimuleren. Veel 
eerder dan gebruikelijk moet daarom 
in produkt- en procesontwikkeling de 
factor milieu worden geïntegreerd en 
er niet op het laatste nippertje nog 
even als hinderlijke factor aangehan-
gen worden. Veeleer is het een 
economische, positieve doelstelling 
om schone technologieën toe te 
passen en afvalvorming te vermijden. 
Minder afval betekent uiteindelijk ook 
minder opruimkosten. Wij vragen de 
Regering met klem, deze filosofie te 
hanteren. 

Ook dient men volgens ons waar 
mogelijk gebruik te maken van het 
instrument aankoopbeleid. Er staat 
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ons, zo heb ik begrepen, nog een 
notitie te wachten over milieuvriende-
lijk aankoopbeleid en dat is van 
belang. Immers, de overheid, ook de 
lagere zoals waterschappen, en de 
semi-overheid, kunnen door hun 
bestedingen niet alleen trendzetter 
zijn maar ook, door hun wensenpakket 
op tafel te leggen en afzetgarantie te 
geven, een stimulans voor vernieu-
wing zijn en tevens bedrijven een 
springplank geven voor export van 
geavanceerde produkten en proces-
sen. Graag verneem ik wat meer over 
de plannen in dezen. 

Mijnheer de Voorzitter! De industrie 
kan grote voordelen hebben bij een 
duidelijk en stringent milieubeleid. 
Het milieuproduktieplan kan nieuwe 
markten aantonen en openen. Het is 
teleurstellend, dat het zo lang moet 
duren; zoveel t i jd hebben we niet. De 
vraag is, of er thans voldoende 
aandacht is voor bedrijven, die op dit 
ogenblik al milieugoederen op de 
markt brengen en die later zeker in 
het plan zullen voorkomen. Dergelijke 
bedrijven zouden als speerpuntindus-
trie behandeld moeten worden. Het 
moet toch mogelijk zijn, nu al schone 
en gewenste bedrijfstakken te selecte-
ren. Bovendien levert dat wat ervaring 
op. Graag verkrijg ik hierop de reactie 
van de Staatssecretaris. 

Mijnheer de Voorzitter! Een zaak 
die nadrukkelijk verbetering behoeft is 
de informatie aan het bedrijfsleven, 
met name aan het midden- en klein-
bedrijf, zeker gezien de vele milieu-on-
vriendelijke reacties. 

Bij een vorige gelegenheid heb ik 
gesproken over een onthutsend 
gebrek aan kennis bij het midden- en 
kleinbedrijf over de milieusector maar 
óók over technologische mogelijkhe-
den. Ik vraag de Regering met name, 
de informatie bij voorbeeld via de 
transferpunten en TNO te verbeteren. 

Dit geldt met name voor het gebruik 
van betere apparatuur. Als voorbeeld 
noem ik de ontwikkeling van verbeter-
de mogelijkheden om energie uit 
afval te halen. Hoewel het gebruik van 
afval slechts voor een enkel procent in 
onze energiebehoefte kan voorzien, 
kan het een afvalprobleem oplossen, 
maar dat moet dan niet leiden tot een 
nieuw probleem, nl. luchtverontreini-
ging. Ontwikkeling van goede appara-
tuur maar ook marketing daarvan zijn 
daartoe vereist. Nu wordt er nog te 
veel afvalolie enz. in eigen en slecht 
beheer verbrand. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
ontwikkelingen kunnen goed ingezet 
worden in de relatie tot nieuw werk in 

de milieusector; dat zegt ook de 
OESO. In Nederland loopt de produktie 
van milieugoederen achter. Er ligt een 
kans voor bedrijfsleven en overheid 
om met nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied wat te doen aan de werkloos-
heid. Inzet van het milieuproduktieplan 
in regionaal economisch beleid is 
zeker nuttig. Daartoe is het nodig dat 
deze Staatssecretaris tracht, de 
produktiestructuur in milieupositieve 
zin sectorgericht te beïnvloeden. 

Het lijkt mij zinvol, dat bij financiële 
stimulering van schone technologie, 
ook afspraken worden gemaakt over 
toepassing van de resultaten. Bij DAF 
gaat dat niet zo lekker. Misschien 
spelen hierbij ook garanties over 
aankoop en afzet een rol. Misschien 
ook de positie van Economische 
Zaken, zoals bij voorbeeld bij het 
bandenrecyclingsproject in Limburg. 
Daar zit 10 miljoen gulden in, geloof 
ik, kan de Staatssecretaris daar wat 
meer over vertellen. 

Mijnheer de Voorzitter! De ontwik-
kelingen in internationaal verband 
vervullen ons met grote zorg. Euro-par-
lementariërs spreken van een ramme-
lend EG-milieubeleid. Herhaaldelijk 
worden voorstellen van de milieucom-
missie en van de milieuministers 
getorpedeerd door financiën. Het 
onlangs verschenen actieprogram 
bevat hoopvolle elementen, maarte 
veel dezelfde van het program 
1977-1981. De voorzitter van de 
milieucommissie Ken Collins, 
noemde het beleid nalatig, tegenstrij-
dig en inconsequent. Het torpederen 
van het Middellandse-Zeeplan van de 
UNEP is een voorbeeld hoe het niet 
moet. De hamvraag is natuurlijk wat 
de Regering er aan kan doen. Niet 
geschoten is zeker mis. Ik vraag de 
Staatssecretaris dus naar haar 
mening over de gevolgen hiervan 
voor het Nederlandse beleid. Welke 
mogelijkheden ziet zij om het EG-beleid 
op te krikken? 

Mijnheer de Voorzitter! Grote zorg 
is er ook over de Maas. De kwaliteit 
gaat niet vooruit. Er wordt soms zeer 
onzorgvuldig met het Maasmilieu 
omgegaan. Het RIWA-rapport liegt er 
niet om. De zorg wordt nog vergroot 
door de bouw van vier kerncentrales 
bij de Franse grensplaats Chooz. De 
ontwerp-waterverdragen met België 
zijn ons inziens achterhaald. 

Wij dringen sterk aan op heroverwe-
ging van de verdragen. Het lijkt ons 
gewenst dat Nederland initatieven 
neemt voor een internationale 
overlegstructuur over de Maas, los 
van de ontwerp-waterverdragen. Het 
Noordzeemilieu blijft eveneens 
aandacht vragen. Ook hier is intensi-

vering van internationaal overleg 
gewenst. Ik vraag de aandacht van de 
Regering voor het rapport 'Umweltpro-
bleme der Nordsee', een boek in de 
reeks Gutachten, uitgebracht door de 
Duitse adviesraad voor milieuvraag-
stukken. Hierin wordt gepleit voor een 
strikt anticipatieprincipe voor de 
Noordzee. Een versterking van een 
preventief Noordzee-beleid staat hoog 
op ons verlanglijstje. 

Mijnheer de Voorzitter! De zorg 
voor het mondiale milieu dreigt 
verwaarloosd te worden. In de nabije 
toekomst zullen vele andere landen 
geconfronteerd kunnen worden met 
de problemen, die wi j nu hebben. Niet 
alleen op het gebied van afvalproble-
men maar ook met milieugevaarlijke 
chemicaliën, SO2 en baggerslib. Ook 
hier geldt dat een preventief beleid 
veel narigheid kan voorkomen. 
Daarom is het zinvol onze ervaring en 
inspanning voor de ontwikkeling van 
schone technologiën en onze kennis 
over de kwalijke gevolgen van 
afvaldumping en gebruik van bestrij-
dingsmiddelen voor milieu, samenle-
ving en economie uit te dragen. 

Voorkomen moet worden dat het 
Lekkerkerk-syndroom een mondiale 
nachtmerrie wordt. Wat verder te 
denken van het schrikbeeld dat de 
chemisatie mondiaal doorzet? 
Internationale verspreiding van kennis 
over milieu-acceptabele technologiën 
is bitterhard nodig. De Regering heeft 
hier een schone taak. Ter stimulering 
hiervan overweeg ik, in tweede 
instantie een motie in te dienen. 

Het is duidelijk dat ik pleit voor een 
meer intensieve samenwerking 
tussen de Ministeries van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne enerzijds 
en Ontwikkelingssamenwerking en 
Buitenlandse Zaken anderzijds, 
wellicht verdergaand dan in de nog 
op te starten commissie milieu en 
ontwikkelingssamenwerking of 
ecologie en ontwikkelingssamenwer-
king. Noch de naam, noch hoe het er 
precies mee staat is mij duidelijk. 

Ik eindig met de droeve constatering 
dat het verkeerd gaat met de zorg 
voor het mondiale milieu. Want 
terwijl de stapels papier groeien, doen 
de afvalbergen dat ook, kan de UNEP 
wegens geldgebrek slechts een 
beperkt programma uitvoeren en is 
de waterdecade (een VN-initiatief om 
te bevorderen dat in 1990 iedereen op 
de wereld betrouwbaar drinkwater en 
sanitair heeft) al vrijwel in het eerste 
jaar mislukt. Ik doe een klemmend 
beroep op de Staatssecretaris zich te 
blijven inzetten voor het behoud van 
ons milieu, ook mondiaal. Het gaat 
ten slotte om overlevingsbeleid. 
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De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l bij dit halve begro-
tingshoofdstuk volstaan met enkele 
algemene opmerkingen. Ik zou 
trouwens niet anders kunnen. 

Er is nog weinig t i jd geweest voor 
het inkleuren van het eigen beleid. Wi j 
hebben daarvoor oog. Gezien het 
verleden van de Staatssecretaris en 
haar optreden in de Kamer zijn wij 
niet zonder vertrouwen in haar beleid. 

De vorige minister heeft een vrij 
complete wetgeving, voltooid of in 
bewerking, achtergelaten. De invull ing 
daarvan wordt het centrale punt. 
Inmiddels zijn in het optreden van de 
Staatssecretaris een aantal accenten 
gelegd waarmee wij kunnen instem-
men. Als voorbeelden noem ik een 
zeker samenvallen van initiatieven op 
mil ieugebied en schepping van 
werkgelegenheid, de niet onbelangrij-
ke verruiming van de begrotingspost 
voor bodemsanering, die op zich zelf 
broodnodig was en zeker van belang 
is, vergeleken met de oude begroting, 
en de duidelijke wens, onlangs ook in 
een mondeling overleg naar voren 
gebracht, tot het stoppen van het 
dumpen van kernafval in zee. 

De invull ing van de wetgeving zal, 
met de voortvarendheid van de 
uitvoering, een hoofdpunt worden. Ik 
wi l hier een enkele kanttekening bij 
maken. De vraag omtrent de kwestie 
van de bekostiging komt steeds 
centraler te staan. Alle vraagstukken, 
of het nu de opslag is van kernafval, 
de bestrijding van geluidshinder, de 
bestrijding van bodemvervuil ing, 
ombouw van de industrie en afrem-
ming van de C02-produktie, zijn in 
belangrijke mate kostenvraagstukken. 

De Staatssecretaris heeft bij de 
beantwoording van diverse vragen 
daarover, die problematiek naar het 
midden van het jaar geschoven, met 
een zeker perspectief op een debat 
dat dan daarover kan plaatsvinden. Ik 
wi l toch een enkele opmerking maken 
over de richting van die bekostiging. 
Tot nu toe heeft er een zwaar accent 
gelegen bij de opzet van de bekostiging 
op de verbruiker. Dat geldt voor het 
gebruik van vloeibare brandstof, dat 
geldt voor de milieuheffingen en 
onder andere de snel stijgende 
reinigingsrechten van gemeenten. 

In de oorspronkelijke toelichting op 
de begroting, wordt zwaar gespecu-
leerd over de mogelijkheid van een 
zuivering van een prijscompensatie 
via de milieukosten. Ik wil hier wel 
ernstig voor waarschuwen en vooral 
de Staatssecretaris van deze partij, die 
nogal eens wi l graaien in die prijsconv 

pensatie. Dit zou namelijk een volstrekt 
oneigenlijk gebruik zijn. Daarbij zou 
het geld van de prijscompensatie 
terecht komen op plaatsen waar men 
helemaal geen milieukosten heeft. De 
grootste ondernemers in dit land, 
zoals de grootwinkelbedrijven, 
enzovoorts, zijn niet de allereerste 
schuldigen aan milieuvervuil ing en zij 
hebben met de bekostiging daarvan 
niet de grootste problemen. 

Voorts moet erop gekoerst worden 
dat investeringen, milieu-schone 
investeringen worden. Vervolgens is 
de prijscompensatie nu eenmaal niet 
een met geschenken beladen kerst-
boom. Het gaat erom dat gekoerst 
moet worden op bekostiging uit 
algemene middelen en door de 
vervuiler zelf. Met name door de 
snelle verjaring die op dat punt geldt, 
is een aantal leemtes in te vullen. 

Ik realiseer mij volledig, en verschil-
lende leden hebben er ook over 
gesproken, dat hier sprake is van een 
belangrijke conflictstof met het 
bedrijfsleven. Ik denk hierbij aan de 
brief van 19 oktober van de werkgevers 
die eigenlijk zeggen: wi j hebben nu 
een crisis en nu kan het niet meer. 
Voor mooi weer zijn milieu-investerin-
gen aardig, maar als het weer slecht 
is, kunnen wi j er niet aan beginnen. 
Dit is trouwens ook de ondertoon van 
het rapport-Wagner. Dit is niet te 
accepteren en ik ben het met verschil-
lende sprekers eens, die juist wezen 
op de economische groeimogelijkhe-
den die op het gebied van de milieu-
technologie en -activiteiten liggen. 

Een specifiek probleem hierbij zal 
de positie van de gemeenten worden. 
In de opzet van de wetgeving, zoals 
die tot nu toe tot stand komt, ligt een 
zware verantwoordeli jkheid bij de 
provincies, terwij l er tegelijkertijd een 
kostentoedeling naar de gemeenten 
plaatsvindt. Het probleem hierbij is 
dat dit een tendens is bij alle beleids-
terreinen of je nu denkt aan de 
Kaderwet Specifiek Welzijn of de 
Bijstandswet. 

Voor milieumaatregelen gelden van 
die algemene regelingen, zo'n 80 of 
90% voor het Rijk en een bepaald 
percentage voor de gemeente, bij 
steeds krappere middelen. Dat gaat 
vastlopen. 

Daardoor ontstaat de situatie, dat 
de gemeenten op een aantal gebieden 
de boot gaan afhouden, dat ze de 
planning op een laag pitje zetten en 
dat ze zich niet haasten waar haast 
nodig is. Ik vrees dat daarbij de 
milieu-activiteiten het eerste slachtof-
fer zullen worden. 

Aan de andere kant is de provincie 
het controlerend orgaan, bij voorbeeld 

bij maatregelen tegen bodemvervui-
l ing. Dit brengt een bepaalde romp-
slomp met zich die de mogelijkheid 
voor gemeenten om snel en effectief 
op te treden, vermindert. 

Ik noem een voorbeeldje. Een 
gemeente neemt een gebouw over, 
waarin een drukkerij was gehuisvest 
en waar dus zeker de bodem veront-
reinigd is. Zij moet vervolgens bij de 
provincie het geval voor onderzoek 
aanmelden. Die zet het op een 
prioriteitenlijst, ergens, en moet dan 
aan de Regering vragen of die 
prioriteitenlijst wordt goedgekeurd. 
Die komt dan weer terug bij de 
provincie. In de praktijk duurt het één 
of twee jaar voordat de provincie haar 
onderzoek bij de gemeenten in 
werking zal stellen, terwij l , als het een 
grotere gemeente betreft, er al een 
apparaat of apparaatje bestaat dat op 
het moment waarop de laatste 
fundering wordt weggehaald, reeds 
aan het onderzoeken gaat. Daarmee 
kan veel beroerdigheid worden 
voorkomen en kan de grond voor 
woningbouw of andere sociaal 
nuttige doeleinden zeer snel in 
gebruik worden genomen. 

De vraag is of de wettelijke opzet 
zoals die nu bestaat of zoals die 
volgens de interimwet zal gaan 
functioneren, niet te strak is en niet 
een te grote rem vormt, memorie van 
antwoord of dergelijke omslachtighe-
den niet kunnen worden ontlopen. Ik 
denk trouwens dat hierbij een zekere 
coördinatie met het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening bijzonder dienstig zal zijn. 

Ik wil nu een enkele opmerking 
maken over de afvalverwerking en de 
verwijdering daarvan. Het probleem 
wordt snel moeilijker. Sinds Lekkerkerk 
is het zoeken (èn vinden) van slechte 
en vergift igde grond geïntensiveerd. 
Dit heeft het voordeel gehad dat het 
milieubewustzijn is gegroeid. Het is 
een tragische aanleiding, maar het is 
natuurlijk wel een feit. Ondertussen is 
echter ook het aantal stortplaatsen, 
namelijk illegale stortplaatsen, 
drastisch verminderd. 

Bovendien is Uniser feitelijk 
uitgeschakeld. Er dreigt een opeenho-
ping van de problematiek op dit punt. 
Door de provinciale bevoegdheden op 
dit punt ziet men nu al steeds vaker 
dat het afval uit de ene plaats wordt 
opgehaald en naar een andere plaats 
wordt gebracht, waarvan iedereen 
zich afvraagt, of het wel een plaats is 
waar die stortingen zullen mogen 
plaatsvinden in de toekomst. 

Een centraal punt hierbij is de grote 
achterstand bij de verwerkingsmoge-
lijkheden. Nu heb ik begrepen dat de 
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Regering een bilateraal overleg voert 
met het bedrijfsleven over de wijze 
waarop dit verwerkingsprobleem 
industrieel zou moeten worden 
aangepakt. Hoe is de stand van dit 
overleg en wat zijn de inbreng en de 
ideeën van de Regering op dit punt? 

Ten slotte wil ik het nog hebben 
over het kernafval. De Staatssecretaris 
heeft duidelijk gemaakt dat dit niet 
meer in zee gedumpt zou moeten 
worden in de toekomst, zeker na 1982 
niet meer, maar de vraag 'Hoe dan 
wel?'wordt natuurlijk steeds moeilijker 
te beantwoorden. Ons land is ontzaglijk 
klein. Dè oplossing is natuurlijk 
stoppen met kerncentrales, maar 
daarmee zijn wij op dit ogenblik nog 
niet uit het probleem. De indruk is 
sterk dat niemand weet welke kant het 
op moet. 

Bij mij is de vraag gerezen welke rol 
een centraal overleg binnen de EG 
zou kunnen spelen. Ik ben daarover 
niet zo erg optimistisch. Dat ben ik 
überhaupt niet over de EG. Ik vraag 
mij echter toch af of hier niet met een 
zekere nadruk naar een coördinatie en 
zelfs misschien naar een centralisatie 
van opslag kan worden gezocht. Per 
slot van rekening hebben wij binnen 
dat verband toch wel iets te claimen 
als Nederland. Hetzoutdrama bestaat 
nog steeds. 

Met veel vreugde wordt in de 
memorie van toelichting'vermeld dat 
Frankrijk nu één van de 7 miljoen ton 
zoutafval zelf zal onderspitten. In 1976 
zou dat 3 miljoen ton zijn. Dit wi l dus 
zeggen dat die zaak naar de Griekse 
kalenders wordt verwezen. Naar mijn 
mening zou de totaliteit van deze 
problemen binnen de EG toch om 
zeer grote voorrang mogen vragen. 

D 
De heer Mik (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de behandeling van de 
begroting 1962, hoofdstuk Milieyhy-
giëne, sprak de woordvoerder 
namens D'66 lovende woorden ten 
aanzien van de inzet en de produktie 
van de toenmalige bewindsman op 
het departement van Volksgezondheid 
en Miliehygiëne. 

De Voorzitter: U bedoelt 1972? 

De heer Mik (D'66): Dat ware mogelijk 
geweest, maar het is erg archaïsch. Ik 
bedoel 1981. 

Na bestudering van de stukken wil 
ik hierbij aansluiten en concluderen 
dat de bewindsvrouwe vanuit een 
goede positie heeft kunnen starten. 
Als wij ons dan tevens realiseren dat 
zij zich tijdens haar activiteiten in de 

Kamer heeft doen kennen als een 
uitermate kundig en enthousiast 
kamerlid, zeker als het om mi!ieuvraag-
stukken ging, zal het duidelijk zijn dat 
wi j alle vertrouwen hebben in het te 
ontwikkelen milieubeleid van dit 
kabinet. Dat houdt echter niet in dat er 
geen sprake is van enige zorg. Fouten 
en nalatigheden van soms al zeer oud 
beleid worden met de regelmaat van 
de klok manifest. Wij denken bij 
voorbeeld aan de gifbelten. 

Als wi j naar de omringende landen 
kijken, blijkt dat er nogal wat op ons 
af komt via de lucht en het water. De 
coördinatie van het binnenlands 
beleid botst op vaak taaie weerstan-
den. In tijden van economische 
recessie neigt men er bovendien meer 
en meer toe het milieubeleid te zien 
als sluitpost van de begroting. Dat is 
ten onrechte. De huidige Staatssecre-
taris heeft dit in een andere rol 
voldoende in deze Kamer aangetoond. 

Bij enkele knelpunten wil ik wat 
langer stilstaan. Nog steeds is er geen 
sprake van samenhang in het milieu-
beleid, wat in het verleden ook door 
mevrouw Lambers-Hacquebard zo 
dikwijls is bepleit. De activiteiten van 
de arbeidsinspectie ten aanzien van 
het milieu binnen de bedrijven en die 
van de milieuhygiëne met betrekking 
tot het exogene milieu zijn vaak slecht 
op elkaar afgestemd. 

Als wij bij voorbeeld het geluid 
beschouwen blijkt het volgende. 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
houdt zich bezig met het realiseren 
van een behoorlijke bescherming van 
de woonomgeving en heeft al slapelo-
ze nachten van 5 decibels meer of 
minder. Het geluid op de arbeidsplaats 
zorgt er echter nog steeds voor dat 
tallozen aan lawaaidoofheid lijden. 
Dan zijn 5 decibels meer of minder 
slechts marginale waarden. Het aantal 
lawaaidoven in ons land loopt in de 
tienduizenden, zo niet meer. De 
invloeden van het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne op 
het onderwijsveld worden nog maar 
langzaam zichtbaar, wat bij voorbeeld 
de aspecten voorlichting en educatie 
betreft. 

De genoemde knelpunten - er zijn 
er nog zeer velen - tonen duidelijk 
aan hoezeer een betere coördinatie 
gewenst is. Wij vinden het dan ook 
zeer verheugend dat de huidige 
Staatssecretaris tevens coördinerend 
Staatssecretaris is voor het milieube-
leid. Hierbij beseffen wij zeer goed dat 
het veelal om zaken van lange adem 
gaat, de materie ingewikkeld is en 
verandering van de huidige situatie 
op weerstanden zal stuiten, gezien 

alle verkregen rechten en ingenomen 
posities van de verschillende departe-
menten. 

Voor de korte termijn vragen wi j 
naast een overheveling van taken een 
snelle realisatie van een betere 
onderlinge afstemming van deze 
taken. Wij zijn benieuwd wat de 
Staatssecretaris in dezen op korte 
termijn denkt te kunnen effectueren. 

Een volgend punt dat ons met zorg 
vervult, is de financiering van het 
milieubeleid op middellange termijn. 
De sterke discrepantie tussen de 
kosten van het door het vorige kabinet 
reeds aangekondigde en door een 
groot deel van de Kamer gesteunde 
beleid en de vigerende meerjarencij-
fers geeft ons geen reden tot optimis-
me. Dit is een uitermate moeilijke 
zaak in een tijd met zulke grote 
financiële problemen als de huidige. 

Toch zijn de beleidsvoornemens 
niet extravagant; zij zijn een toekomst-
investering in het leefklimaat van 
onze kinderen en kleinkinderen en 
impliceren niet zelden technologische 
vernieuwing en werkgelegenheid, 
woorden die de Staatssecretaris 
zullen aanspreken. Er zijn kortom alle 
redenen om ook in een tijd van 
recessie hiervoor middelen te reserve 
ren. Wij zijn benieuwd of de Staatsse-
cretaris deze noodzaak ook ziet en of 
het haar zal gelukken, deze zaken in 
het kabinet te bevechten. Gaarne 
horen wij haar beoordeling van de 
perspectieven in dezen. 

In dit tijdperk, waarin de bevolking 
voortdurend wordt opgeschrikt door 
nieuwe gifvondsten kan men in een 
begrotingsbehandeling niet voorbij-
gaan aan de bodemverontreiniging en 
hiermee samenhangend de verwer-
king van chemisch afval. Deze zaken, 
maar ook de uitvoering van de Wet 
chemische afvalstoffen vervullen ons 
met zorg. 

Er bestaat discrepantie tussen het 
geregistreerde chemische afval en de 
schatting van de vrijkomende hoeveel-
heden hiervan, bij voorbeeld weerge-
geven in het interim-advies van de 
commissie-Hofman. Heeft deStaatsse-
cretaris een idee over de oorzaak 
hiervan? Zijn de schattingen te hoog? 
Worden bepaalde zaken niet gemeld? 
Vindt er ontduiking van de toegestane 
marges plaats, bij voorbeeld door 
menging met zand? Functioneert het 
controle- en opsporingssysteem naar 
behoren en, zo niet, wat is de Staats-
secretaris van plann hieraan te doen? 

Kan zij iets mededelen over de 
verdere uitwerking van de motie-
Roethof betreffende de verjaringster-
mijn van milieudelicten? 
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Nu wij toch spreken over controle 
en opsporing in het milieubeleid, 
merk ik iets op over de controle door 
de keuringsdienst van waren op 
residuen van bestrijdingsmiddelen op 
produkten van plantaardige herkomst. 
Bestudering van het overzicht van 
deze dienst leert ons dat het met de 
eigen produktie van ons land vrij 
goed gaat. Overtredingen blijven 
binnen redelijke grenzen en de hier 
verboden middelen worden weinig 
toegepast. Dit geldt echter niet voor 
importprodukten. De hieropaangetrof-
fen stoffen zijn dikwijls hier te lande 
volstrekt verboden. Een pikant 
gegeven hierbij is dat deze stoffen 
niet zelden in Nederland zijn geprodu-
ceerd en hierna geëxporteerd. Het 
vreemde doet zich dan voor dat onze 
tuinders en fruittelers zich redelijk aan 
de normen houden, inclusief de 
hieraan verbonden kosten, maar dat 
onder bepaalde omstandigheden 
importvoedingsmiddelen tegen lage 
prijzen onze markt overspoelen met 
de resten van soms in Nederland 
geproduceerde, hier echter volstrekt 
niet getolereerde bestrijdingsmidde-
len, zoals ethion en DDT. 

Mijn vragen hierover zijn de 
volgende. Hoe vindt de controle 
plaats? Betreft dit elk binnengekomen 
schip of ander vervoermiddel? Doet 
men alleen steekproeven? Controleert 
men voor of na de lossing? Deze 
zaken zijn van groot belang voor de 
volksgezondheid en voor de consump-
tie, maar ook voor de positie van de 
Nederlandse producent. Wat is de 
Staatssecretaris van plan te doen in 
dezen? 

Tot slot vraag ik de Staatssecretaris 
wanneer zij een definitief beleid wil 
gaan formuleren voor het chemisch 
afval, zoals door haar voorganger is 
aangekondigd bij de bespreking van 
het interim-advies van de commissie-
Hofman. 

D 
De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij een buitenge-
woon groot genoegen dat ik mijn 
vriend en medestrijder voor een goed 
milieu gedurende vele jaren nu 
namens de Kamer mag feliciteren met 
zijn eerste speech in deze zaal. Het 
laatste zeg ik er nadrukkelijk bij, 
omdat hij zijn sporen elders al zeer 
royaal heeft verdiend. Ik wens hem 
van harte geluk. 

Ik moet helaas beginnen met een 
kritische kanttekening. Wie het totaal 
van activiteiten op het terrein van de 
milieuhygiëne beziet, moet wel tot de 

conclusie komen dat in de afgelopen 
periode aan de bestrijding van de 
luchtverontreiniging onevenredig 
weinig aandacht is besteed. Sympto-
matisch daarvoor is het gevoerde 
S02-beleid; de ontwikkeling op dat 
terrein is als volgt: van IMP naar 
SC>2-beleidsplan, dat vervolgens 
werd afgezwakt tot een uiterst mager 
S02-beleidskaderplan; van daar naar 
een SCh-bestrijdingsprogramma 
1981-1983; van daar naar niets. Het 
bestri jdingsprogramma is nog steeds 
niet bij de Kamer gearriveerd. Ik 
begrijp dat wij het programma 
1982-1984 binnenkort zullen ontvan-
gen. 

Nu kan het natuurlijk zijn dat in 
stilte veel goeds wordt gedaan, maar 
mijn fractie is bang dat die stilte een 
gebrek aan beleid weerspiegelt, niet 
alleen op het terrein van het S02-be-
leid, maar evenzeer op andere 
deelgebieden van de luchtverontreini-
ging. Ik denk daarbij vooral aan de 
verontreiniging door stikstofoxiden, 
een te veel onderschat probleem. Het 
voorgenomen grootschalige gebruik 
van steenkool ten behoeve van de 
elektriciteitsproduktie zal nog tot een 
extra verhoging van de uitstoot van 
stikstofoxiden leiden. Ik vraag daarom 
van de Staatssecretaris meer aandacht 
voor de bestrijding van luchtverontrei-
niging en verzoek haar met concrete 
voorstellen te komen voor de te 
stellen prioriteiten. Wil zij daarbij 
vooral ook de luchtverontreiniging 
binnenshuis betrekken? Uit recente 
publikaties blijkt immers dat het ter 
beperking van het energiegebruik zo 
gewenste tochtvrij maken van 
woningen kan leiden tot sterk verhoog-
de concentraties van luchtverontreini-
gende stoffen en daarmee tot een 
verhoogd stralingsniveau. 

Mijnheer de Voorzitter, ik sprak 
reeds over de plannen tot het gebruik 
van kolen als energiedrager voor het 
opwekken van elektriciteit. Voor het 
milieu is dit geen goede zaak: de 
verontreiniging zal toenemen, het 
milieu moet opnieuw in het defensief. 
Om de negatieve milieu-aspecten 
binnen de perken te houden, zal een 
aantal maatregelen moeten worden 
genomen, waarover in de Kolennota 
behartenswaardige dingen worden 
gezegd. Het betreft hier voorzieningen, 
niet bedoeld ter verbetering van de 
milieukwaliteit maar absoluut noodza-
kelijk voor de beperking van de 
achteruitgang van de milieukwaliteit. 
Ik vraag de Staatssecretaris daarom 
met nadruk erop toe te zien dat 
kolengestookte centrales direct bij de 
bouw of ombouw worden voorzien 
van de beschikbare technische 

installaties ter vermindering van de 
milieubelasting en dat voortgang zal 
worden gemaakt met het ontwikkelen 
van dergelijke installaties. 

Nu wij meer dan ooit de uitgaven 
van de rijksoverheid aan een kritisch 
oordeel dienen te onderwerpen, is 
een evaluatie van de bestedingen van 
de uit de begroting aan derden toege-
kende gelden van groot belang. Ik heb 
in dit verband met stijgende verwon-
dering de begrotingsdebatten in de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant 
gevolgd, waaruit ik heb begrepen dat 
bij voorbeeld een bedrag van f 660.000 
is ontvangen in het kader van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, 
terwij l voor het uitvoeren van de 
hieraan verbonden taken slechts twee 
ambtenaren extra zijn aangesteld. 

Hoewel er een aanzienlijke achter-
stand bestaat bij het verlenen van 
vergunningen, hetgeen overigens 
duidelijk in strijd is met een behoorlijk 
en actief industrialisatiebeleid, 
worden blijkbaar de door de Regering 
ter beschikking gestelde financiën 
voor andere doeleinden gebruikt. 
Deze gang van zaken leidt tot de 
vraag, of er niet een evaluatie moet 
komen van het effect van in het kader 
van de milieuwetgeving aan derden 
ter beschikking gestelde gelden. 
Gaarne verneem ik de mening van de 
Staatssecretaris daarover. 

Nog onlangs, mijnheer de Voorzitter, 
spraken wi j in commissieverband met 
de Staatssecretaris over de verwerking 
van het laag- en middenactief radioac-
tief afval. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De noodzaak van een 
zorgvuldig en voortvarend milieube-
leid is steeds knellender geworden. 
Bodem, water en lucht raakten 
immers steeds meer vervuild. Wij 
maken ons zorgen over de gevolgen 
hiervan voor ons leefklimaat. Echter 
niet alleen de verontreiniging met 
haar gevolgen vervullen ons met 
zorg. Erger is, dat wi j onze roeping 
niet hebben verstaan. 

De opdracht van de Schepper om 
Zijn schepping te bouwen en te 
bewaren, hebben wi j doorgaans 
slechts uitgevoerd voorzover het ons 
uitkwam. We hebben letterlijk en 
figuurli jk veel vervuil ing en last 
veroorzaakt. Milieubeheer mag 
inderdaad niet worden beschouwd als 
een luxe die wij ons slechts kunnen 
veroorloven als het goed gaat met de 
economie, zoals de memorie van 
toelichting ook zegt. 

Onze verantwoordelijkheid tegen-
over de Schepper en Onderhouder 
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van hemel en aarde legt ons de plicht 
op om op een verantwoorde wijze om 
te gaan met wat God ons in Zijn 
schepping heeft gegeven. Dit stelt 
eisen aan onze mentaliteit en houding 
ten opzichte van het mil ieu. Voor de 
overheid betekent dit, dat zij ook moet 
aanspreken op deze verantwoordeli jk-
heid die de mens draagt. Dit is in het 
kort ons uitgangspunt van waaruit het 
milieubeleid gestalte dient te krijgen. 
Wij zouden graag zien dat dit uitgangs-
punt ook de grondslag zou zijn voor 
het beleid dat de bewindslieden 
denken te voeren. 

Er ligt een bijzondere relatie tussen 
de industrie en het milieubeleid. 
Naast het vervelende feit dat de 
industrie veel vervuil ing veroorzaakt, 
is er binnen de industrie bij uitstek de 
kennis en veelal het technische 
vermogen aanwezig voor het ontwik-
kelen en op de markt brengen van 
milieutechnologische aanpakken om 
de milieuvervuil ing te bestrijden. 
Toch is de thans beschikbare mil ieu-
technologie en de toepassing ervan 
nog onvoldoende ontwikkeld om de 
milieuhygiënische problematiek op 
doelmatige wijze op de vereiste 
schaal het hoofd te bieden. De 
memorie van toelichting maakt hier 
melding van. Een van de oorzaken 
hiervan is, zo zegt de Staatssecretaris 
in de schriftelijke beantwoording van 
een vraag onzerzijds, de onzekerheid 
over toekomstige milieu-eisen. 

De politiek zorgt wel vaker voor 
onzekerheid in het bedrijfsleven. Niets 
werkt hier zo fnuikend als onzekerheid. 
Een duidelijk beleid kan en moet hier 
een eind aan maken. Wij vragen de 
Staatssecretaris dan ook om zodanige 
duidelijkheid te scheppen ten aanzien 
van toekomstige milieu-eisen zodat de 
politiek geen belemmerende factor 
meer vormt bij het inzetten van 
beschikbare kennis en technische 
vermogens voor de ontwikkeling en 
toepassing van milieutechnologie. 

Welke initiatieven denkt de Staats-
secretaris verder te ontplooien om 
ook andere belemmerende factoren 
hierbij uit de weg te ruimen? Wij zien 
met belangstelling het milieuproduk-
tieplan tegemoet. Wellicht kunnen 
hierover nadere mededelingen 
worden gedaan. 

Een ander onderwerp is de bodem-
sanering. In 1981 is van de beschikbaar 
gestelde 60 miljoen een bedrag van 
49 miljoen aan bijdragen definitief 
aan de provinciebesturen toegezegd 
door middel van een brief dd. 17 
november, vrij laat in het jaar dus. 

Lang niet alle desbetreffende sane-
ringsprojecten konden toen nog in 
1981 besteksklaar, dan wel gegund of 
aangevangen zijn. Integendeel! Door 
soms moeilijke, maar noodzakelijke 
vergunningsprocedures bestaat de 
mogeli jkheid, dat bij overigens 
urgente en ingewikkelde sanerings-
werken de voorbereiding nog wel een 
half jaar duurt. De vergunningsproce-
dures zouden dan ook ingekort 
moeten kunnen worden. 

Ik ondersteun het pleidooi dat de 
heer Braams hiervoor heeft gehouden. 
Bestaat in dergelijke gevallen de 
garantie, dat de toegezegde gelden 
ook dan nog werkelijk beschikbaar 
zijn? Het kasgeldsysteem van de 
Comptabiliteitswet zou zich namelijk 
daartegen kunnen verzetten. Dan 
moet er een overschrijfmogelijkheid 
bestaan, of er moet een fonds worden 
ingesteld, of men moet een andere 
oplossing vinden. Wil de verantwoor-
delijke Staatssecretaris hierop een 
duidelijk antwoord geven dat in 
harmonie is met de opvattingen 
hierover van het Ministerie van 
Financiën? Overigens dringen wi j met 
anderen sterk aan op een spoedige 
behandeling van de interimwet. 

Ik kom nu aan mijn laatste punt; 
onze spreektijd is erg beperkt. Is de 
Staatssecretaris het met ons eens, dat 
zo spoedig mogelijk moet worden 
gekomen tot uitbanning van de 
geluidsoverlast en -hinder die ontstaan 
door het afschieten van vuurwerk op 
bij voorbeeld oudejaarsavond? 
Moeten niet ten minste de eisen en 
wensen hierover van de Nederlandse 
Stichting Geluidhinder serieus 
genomen worden? Dit is een probleem 

waarbij al snel stoffelijke en geestelijke 
mil ieuverontreiniging hand in hand 
gaan. De praktijk van de oudejaars-
avond is naar onze mening een 
voorbeeld van geestelijke milieuver-
ontreiniging. Wanneer komt het 
ontwerp-vuurwerkbesluit? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De bevordering van de 
werkgelegenheid behoeft niet strijdig 
te zijn met de natuurbescherming en 
het mil ieubehoud. Integendeel! Uit 
steeds meer studies en verhandelingen 
blijkt, dat het terugdringen van de 
werkloosheid meer kans van slagen 
heeft als wi j juist mil ieubewust 
produceren en consumeren. 

De uitkomsten van het tussentijdse 
rapport van de scenariostudie die in 
het kader van de Brede Maatschappe-
lijke Discussie over het energiebeleid 
door het Centrum voor Energiebespa-
ring is verricht, bevestigen hetgeen 
door de PPR reeds jaren wordt 
beweerd. Dit realistische alternatief 
schetst een toekomt, die ons hoop 
geeft. Maar die toekomst zal niet 
zonder slag of stoot worden bereikt. 
Daar moeten fundamentele keuzen 
voor gedaan worden en over die 
keuzes wi l ik bij dit onderdeel van de 
begroting '82 nog eens spreken. 

In het regeerakkoord van september 
1981 is de opstelling van een plan tot 
integratie van het milieubeleid 
aangekondigd en in de regeringsver-
klaring is daaraan toegevoegd dat 
zo'n plan er voor het einde van dit 
jaar zal zijn. 

Het concept-plan zal zelfs voor het 
zomerreces klaar zijn, zo is aangekon-
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digd. De fractie van de PPR vindt dit 
een goede zaak, maar tekent er nu 
reeds bij aan, dat niet alleen de 
inhoud van een dergelijk plan belang-
rijk is, maar dat evenzeer de middelen 
om het plan te kunnen effectueren 
belangrijk zijn. 

In dat verband kan de status van de 
huidige bewindsvrouw - Staatssecre-
taris en geen Minister - een belemme-
ring zijn. In welke mate het fenomeen 
project-staatssecretaris daar enige 
positieve verandering in kan aanbren-
gen, zal nog moeten blijken. 

Welke verwachtingen heeft de 
Staatssecretaris daar zelf van en 
welke mogelijkheden ziet zij om de 
andere departementen meer milieube-
wust te maken? Hoe denkt de Staats-
secretaris de lange mars door de 
instituties en langs gevestigde 
belangen aan te vangen? Op welke 
wijze wordt de samenleving daarbij 
betrokken? 

Volgens de PPR-fractie zal het 
integratieplan zelf niet vrijbli jvend 
mogen zijn, maar moeten uitgaan van 
een duidelijke keuze. Die keuze zal een 
economische keuze moeten zijn. Naar 
onze mening zal de economie zo 
gestructureerd moeten worden, dat er 
geen onaanvaardbare schade ontstaat 
voor de menselijke gezondheid en 
voor de gezondheid van ecosystemen. 
Dat betekent een beperking van het 
grondstoffengebruik en van de 
milieubelasting. Dat lijkt ons het best 
realiseerbaar in een zogenaamde 
kringloopeconomie. Zo'n economie 
moet gebaseerd zijn op de volgende 
punten: 

1. Een grondstoffengebruik, dat 
rekeninghoudend met de technische 
mogeli jkheden, zo laag mogelijk 
wordt gehouden: door een grote 
duurzaamheid van de produkten te 
bevorderen; door de mogelijkheden 
om produkten te repareren te bevor-
deren; dooreen maximaal hergebruik 
en kringloopgebruik van produkten en 
verpakkingsmaterialen na te streven. 

2. Het gebruik van fossiele energie-
dragers wordt zo laag mogelijk 
gehouden door: een maximale 
benutting van alle vormen van 
stromingsenergie, zon, wind, en van 
afvalenergie, biogas, afvalwarmte; en 
door een zo hoog mogelijk rendement 
bij alle vormen van energiegebruik te 
realiseren. 

3. Het gebruik van zowel energie 
als grondstoffen moet zo min mogelijk 
risico voor volksgezondheid en milieu 
met zich meebrengen. 

Nu vertoont het marktmechanisme 
geen automatisme dat in deze 

gewenste richting voert. Dus ontko-
men we er niet aan dit ter discussie te 
stellen. Hoe ziet de Staatssecretaris 
dit en op welke wijze denkt zij die 
discussie te voeren? Of om met de 
heer Nentjes te spreken die in een 
recent artikel in 'Natuur en Mil ieu' 
vroeg: Hoe wordt de vrede gesticht 
tussen economie en milieu? In dit 
verband spreek ik mijn teleurstelling 
uit over de samenstelling van de 
tweede commissie-Wagner. Daarin 
ontbreekt juist de relatie tussen 
economische ontwikkelingen en 
milieubeleid. Dit is gezien de resultaten 
van het eerste rapport-Wagner en de 
resultaten van het tussentijds rapport 
van het Centrum voor Energiebespa-
ring geen overbodige luxe. 

In het totale bedrijfsleven zal 
overigens naast de financieel-econo-
mische factor en de sociale factor 
meer ruimte ingebouwd moeten 
worden voor de milieufactor. In dat 
kader wil ik de suggestie doen om te 
bekijken of de SER-adviesaanvraag 
over de benoeming en de samenstel-
ling van de Raad van Commissarissen 
bij structuurvennootschappen daar 
alsnog geen rekening mee kan 
houden. Dat zou kunnen door bijvoor-
beeld een van de commissarissen 
door middel van een kwaliteitszetel 
een speciale milieutaak te geven. 

Het integratieplan zal niet alleen 
sterke raakvlakken met Economische 
Zaken hebben, maar ook met Buiten-
landse Zaken en Ontwikkelingssamen-
werking. Milieubeleid moet internatio-
naal beleid zijn. Tien jaar geleden is 
op de Wereldmilieuconferentie in 
Stockholm de kringloopgedachte ook 
aan de orde geweest. Veel resultaten 
konden er toe niet geboekt worden. 
Wij mogen niet verwachten, dat in 
Nairobi daarin straks plotseling 
verandering zal komen. 

Wij moeten er op wereldniveau wel 
aan blijven werken. In dat verband 
zou er meer nadruk gelegd kunnen 
worden op de ondersteuning van 
particuliere milieu-organisaties, in de 
praktijk veelal consumentenorganisa-
ties, in Derde-Wereldlanden naast de 
gouvernementele organisaties. 
Dergelijke organisaties kunnen in die 
landen een zelfde positieve rol spelen 
als de milieuorganisaties dat hier 
doen. Hoe staat het overigens met de 
honorering van dit element in de 
financiering van ontwikkelingsprojec-
ten in die landen? Om het belang te 
onderstrepen van het werk van de 
milieu-organisaties in ons eigen land 
en in de Derde-Wereldlanden hebben 
we een amendement ingediend om 
artikel 117 van de onderhavige 
begroting met f500.000 te verhogen. 

Milieu-organisaties spelen een 
belangrijke rol bij preventie en 
voorl ichting. Aan het milieubewustzijn 
van producenten en consumenten 
valt nog veel te verbeteren. Ook aan 
de invoering van de complexe 
wetgeving op milieugebied zit veel 
voorlichtingswerk vast, dat behalve 
door de overheden zelf ook door 
particuliere organisaties wordt 
gedaan. 

De preventie en de voorlichting zal 
ook binnen het totale onderwijs 
steeds meer aandacht moeten krijgen. 
Dat beteken dat het integratieplan 
zeker niet in de laatste plaats ook met 
het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen moet worden doorge-
gesproken. Vanzelfsprekend moet dat 
ook gebeuren met CRM, Binnenlandse 
Zaken, Landbouw en Visserij, Verkeer 
en Waterstaat en noem maar op. Ten 
slotte is er binnen het eigen ministerie 
de samenhang met Volksgezondheid. 

De memorie van toelichting spreekt 
over het weer naar elkaar toebuigen 
van de onderdelen Volksgezondheid 
en Mil ieu, een actueel punt met het 
oog op de zogenaamde Vonhoff-dis-
cussie. De PPR-fractie is van mening, 
dat, zeker waar het gaat om een 
milieubewust consumentenbeleid, de 
huidige samenhang, of liever gezegd 
een versterking daarvan, een goede 
zaak is. 

Op korte termijn kunnen wi j naar 
wij hopen het milieuproduktieplan 
verwachten. De vorige minister heeft 
bij herhaling het bedrijfsleven verwe-
ten, dat het kansen liet liggen. Dat 
geldt niet voor het totale bedrijfsleven. 
Met name uit de M.E.M.O. hoek 
liggen er talloze aanvragen: van 
schillenboeren tot energiewinkels, van 
kringloopwinkels tot bakkerijen en 
brouwerijen. Worden deze aanvragen 
voor arbeidsplaatsen, die op hun 
beurt dikwijls weer voor nieuwe 
arbeidsplaatsen zorgen en bovendien 
relatief goedkoop zijn, ook in het 
milieuproduktieplan opgenomen en 
tevens als bijdrage van het ministerie 
voor het banenplan ingeleverd? 

Hoe staat het verder met de totstand-
koming van een milieuherstelplan? 
Een motie van mijn partijgenoot 
Jansen is daarover twee jaar geleden 
met algemene stemmen door deze 
Kamer aanvaard. Vorig jaar werd in 
de kop van de memeorie van toelich-
ting nog meegedeeld, dat er aan 
gewerkt werd. Ik heb toch niet de 
indruk, dat nadien het milieu al 
zodanig hersteld is, dat een milieuher-
stelplan niet meer nodig is. 

Dan nog een paar woorden over de 
uitvoering betreffende het chemisch 
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afval van de Wet chemische afvalstof-
fen. Door vertraging van de desbetref-
fende studies is nog geen definitief 
chemisch afvalbeleid geformuleerd, 
met name wat betreft de niet verwerk-
bare chemische afvalstoffen. Zolang 
dat beleid er nog niet is en nieuwe 
verwerkingsmethoden zijn gereali-
seerd, moeten er desnoods maar 
tijdelijke opslagfaciliteiten komen. De 
resultaten van het interimadvies van 
de commissie-Hofman kunnen daarbij 
betrokken worden. 

De centrale vraag is: wat is het 
interimbeleid ten aanzien van deze 
categorie van chemisch afval zolang 
alternatieve verwerkingsmogelijkhe-
den de eerste 3 a 5 jaar niet beschikbaar 
zijn? 

Ten slotte wil ik een motie indienen, 
die ik u reeds heb overhandigd, 
mijnheer de Voorzitter. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat ernaar gestreefd 
wordt nog dit jaar een plan tot 
integratie van het milieubeleid op te 
stellen; 

van oordeel, dat in dit plan de uitwer-
king van een zogenaamde kringloop-
economie centraal dient te staan; 

verzoekt de Regering, dit plan mede 
te baseren op de volgende uitgangs-
punten: 

een zo laag mogelijk grondstoffen-
en energieverbruik, rekeninghoudend 
met de technische mogelijkheden; 

de bevordering van de duurzaanv 
heid en repareerbaarheid van produk-
ten (Kamerstuk 15716, nr.10); 

een maximaal hergebruik van 
produkten en reststoffen; 

de ecologische inpasbaarheid van 
economische activiteiten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 33 (17 100-XVII). 

De algemene beraadslaging wordt 
geschorst. 

De vergadering wordt van 14.00 uur 
tot 14.45 uur geschorst. 

De Voorzitter: De ingekomen stukken 
staan op een lijst, die op de tafel van 
de griffier ter inzage ligt. Op die lijst 
heb ik ook voorstellen gedaan over de 

wijze van behandeling. Als aan het 
einde van deze vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de brieven inzake 
het prijs- en inkomensbeleid Vrije 
Beroepsbeoefenaren (16507, nrs. 10 
en 11) 

en van: 
de motie-De Korte c.s. over wijziging 

van het concept-aanwijzingsbesluit 
vrije beroepsbeoefenaren (16 507, nr. 
15); 

de motie-De Korte c.s. over de 
aanbevelingen van de Commissie-
Erdbrink (16507, nr. 16). 

De beraadslaging wordt hervat. 

• 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Graag begin ik met enkele 
opmerkingen van procedure aard. De 
heer De Vries heeft gevraagd naar de 
taakverdeling binnen het kabinet waar 
het de onderhavige aangelegenheden 
betreft. Hij had het wellicht nog niet 
opgemerkt maar hij had te meer het 
recht om deze vraag te stellen als hij 
had genoteerd, dat het ontwerp-aan-
wijzingsbesluit bij publikatie in het 
Staatsblad ten onrechte alleen mijn 
handtekening draagt en niet die van 
de Minister van Economische Zaken. 
Dit is te wijten aan een organisatori-
sche 'slip of the pen' en ik kan 
toezeggen dat het aanwijzingsbesluit 
óók de pennestreek van mijn ambtge-
noot zal dragen. 

Hij heeft voorts gelijk wanneer hij 
stelt dat de opvoering van de brieven, 
die betrekking hebben op de positie 
van de artsen in dienstverband in de 
kwartaire sector, en de brief van de 
Minister van Onderwijs over de 
medische specialisten in dienst van 
academische ziekenhuizen in formele 
zin niet thuishoort onder het hoofd 
'prijs- en inkomensbeleid vrije 
beroepen'. Echter, dit is een zaak van 
de Kamer. Het gaat om de coördinatie 
van het beleid, waarvoor ik de eerste 
verantwoordelijkheid draag en die 
overigens in goede harmonie wordt 
uitgevoerd met de bewindslieden, die 
ten aanzien van bepaalde aspecten of 
onderdelen van het beleid weer een 
eerste verantwoordelijkheid dragen. 

De heer De Vries (CDA): Ik stel deze 
toelichting zeer op prijs maar wellicht 
kunt u aangeven waarom de brief 
over de artsen in dienstverband het 

eerst door u werd ondertekend. Was 
het niet logischer geweest - het 
betreft hier immers een bepaalde 
categorie van overheidspersoneel — in 
dit geval de Minister van Volksgezond-
heid het eerst te laten ondertekenen? 

Minister Den Uyl: Of de Minister van 
Binnenlandse Zaken, gelet op de 
coördinatie van het beleid inzake het 
overheidspersoneel, óf de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
als coördinerend bewindsman voor 
het inkomensbeleid in het algemeen. 
Mijnheer de Voorzitter! Het gaat om 
een keuze. Er zijn evenveel argumenten 
te vinden voor de stelling van de heer 
De Vries als voor mijn stelling. Het is 
een arbitraire kwestie. Men had ook 
kunnen vragen waarom de brief van 
MinisterVan Kemenade mijn handte-
kening ontbeert. Ook daar geldt 
immers het aspect van de coördinatie. 
Zo zouden wi j nog even kunnen 
doorgaan. Wij zijn het, zo meen ik, 
wel min of neer eens over deze zaak. 
Ik wil in elk geval gezegd hebben, dat 
er met grote animo door verschillende 
collega's gewerkt wordt aan een 
inderdaad geïntegreerd en gecoördi-
neerd inkomensbeleid. 

Dit heeft een zekere betekenis voor 
wat ik hier verder te melden heb. Ik 
zal een groot aantal vragen en zelfs 
een motie, die betrekking hebben op 
de inkomens van de medische 
specialisten, doorverwijzen naar de 
behandeling van de begroting van 
Volksgezondheid, die de volgende 
week zal plaatsvinden. Immers, hier 
draagt de Minister van Volksgezond-
heid een eerste verantwoordeli jkheid. 
Dat betekent niet dat ik erover zwijgen 
zal. Ik zie de heer De Vries al in grote 
onrust van zijn plaats verrijzen. 

De heer De Vries (CDA): Ik wilde 
alleen vragen of wij ook over die 
eerste verantwoordelijkheid zouden 
kunnen twisten. 

Minister Den Uyl: Dat is heel goed 
mogelijk. Wij komen er uitsluitend uit 
door een zo pragmatisch mogelijke 
benadering. 

Na deze door mij al als procedureel 
gekarakteriseerde opmerkingen kom 
ik nu iets meer ter zake van het 
gevoerde en te voeren inkomens- en 
prijsbeleid met betrekking tot de vrije 
beroepsbeoefenaren. Er is - dat geeft 
reden tot voldoening - een grote 
mate van eensgezindheid in de Kamer 
waar het geldt de noodzaak van een 
voor de vrije beroepsbeoefenaren te 
voeren prijs- en inkomensbeleid. Ik 
meen dat het de heer Willems was die 
daar terecht op wees. Dat over die 
noodzaak een grote mate van overeen-

Tweede Kamer 
20 januari 1982 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Ingekomen stukken 
Vrije beroepsbeoefenaren 1341 



Minister Den Uyl van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het woord. Aan zijn zijde Minister 
Terlouw van Economische Zaken 

stemming bestaat is van erg veel 
belang in de huidige situatie. 

Het is juist dat bij de uitwerking 
verschillen van mening optreden. 
Gaat het om de overwegingen die 
leiden tot een prijs- en inkomensbeleid 
zoals dat in de brief van 10 december 
is gestipuleerd, dan heb ik daarover 
het volgende op te merken. Zo'n 
beleid is noodzakelijk om te bewerk-
stelligen, dat de vrije beroepsbeoefe-
naars de inkomensmatiging opbrengen 
die in het patroon van het algemene 
matigingsbeleid behoort bij hun 
inkomensniveau; vandaar de koppe-
ling van de inkomensmutatie voor de 
vrije beroepsbeoefenaars aan die 
voor de vergelijkbare ambtenaren. De 
heer Van der Vlies heeft er terecht op 
gewezen, dat geen inkomenscategorie 
zich aan die matiging mag onttrekken. 

Zo'n beleid is ook noodzakelijk om 
uit een oogpunt van inkomensverde-
ling te komen tot aanvaardbare 
inkomensverhoudingen, waar een 
gebrekkige werking van de markt tot 
scheefgroei heeft geleid. Het gaat dus 
niet alleen om aandacht voor de 
ontwikkeling, de mutatie van de 
inkomens, maar ook om aandacht 
voor het inkomensniveau. Het gaat 
om het bereiken van redelijke inko-
mensverhoudingen. 

Vrijwel iedereen die het woord 
heeft gevoerd heeft gevraagd naar en 
gepleit voor een integraal inkomens-
beleid. Ik ben het daarmee van harte 
eens. Het tot stand brengen van een 
dergelijk integraal inkomensbeleid 
moet ons ter harte gaan en eist veel 

inzet van de overheid en van allen die 
bij de inkomensvorming zijn betrok-
ken. Wat nu gebeurt op het terrein 
van de vrije beroepen is naar mijn 
mening een stap in de goede richting 
wil men komen tot een dergelijk 
geïntegreerd inkomensbeleid. Het 
behoeft nauwelijks betoog dat wij ook 
behoefte aan een dergelijk beleid 
hebben omdat er in belangrijke mate 
ook in de sector van de vrije beroeps-
beoefenaren sprake is van financiering 
uit de collectieve middelen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het in 
het overheidsbeleid op dit punt gaat 
om inkomensontwikkelingen en om 
de bepaling van een niveau voor 
inkomens die in een belangrijke mate 
behoren tot de top van de inkomens-
pyramide. Dat rechtvaardigt de 
bijzondere en gerichte aandacht voor 
deze inkomens in de huidige verhou-
dingen. 

Ik kom nu tot een enkele concrete 
vraag, alvorens in te gaan op een 
punt dat de aandacht van velen heeft 
gehad. Als er dan toch zo'n overeen-
stemming is over de noodzaak van 
dat beleid, waardoor is dan de 
vertraging in de uitvoering ontstaan? 
Hoe kan die vertraging overwonnen 
worden? 

Niet ontkend kan worden dat er 
sprake is van vertraging en ik betreur 
dat. Voor een deel is zij rechtstreeks 
toe te schrijven aan de bekende 
problematiek van de noodzaak om te 
komen tot introductie van een nieuw 
wettelijk instrumentarium en de 
uitvoering van het beleid. Ik moet hier 

onmiddell i jk aan toevoegen dat de 
tijdelijke wet normering inkomens 
vrije beroepen, die verleden jaar tot 
stand is gekomen, zeer veel ruimte 
heeft gemaakt voor overlegprocedu-
res. Het instrumentarium dat daarmee 
gecreëerd is, kenmerkt zich door een 
zekere omzichtigheid en gecompli-
ceerdheid. 

Die gecompliceerdheid hangt 
samen met het feit dat ten aanzien 
van deze categorieën inkomensbeleid 
moet worden gevoerd via het prijsbe-
leid, het tarievenbeleid. Met andere 
woorden: langs indirecte weg. Er laat 
zich weliswaar - zeker op lange 
termijn - de hantering van andere 
instrumenten denken, maar in eerste 
aanleg is dit indirect werkend instru-
ment dan het meest aangewezen. Ook 
de systematiek die daardoor ontstaat 
met de relatie tussen de effecten van 
prijs- respectievelijk tariefbeleid en de 
verschillende elementen, waaruit 
omzet, bruto en netto inkomen, 
lasten voor de betrokkenen zijn 
opgebouwd, betekent barrières in de 
uitvoering van het beleid. 

Ik kom niet op tegen de vele 
vormen van voorzien overleg. Ik erken 
de waarde daarvan. Ik meen dat, 
indien men de neiging heeft daar 
kritisch tegenover te staan, men moet 
bedenken dat het niet alleen gaat om 
mutaties, ontwikkeling van inkomens, 
maar ook om niveaubeleid dat wi j 
- binnen de overheid als werkgever en 
binnen de ondernemingen - niet op 
een dergelijke manier kennen. Daar 
vloeien vele problemen uit voort. 

De heer Toussaint constateert dat er 
qua omzichtigheid van de te volgen 
procedures, een schril contrast 
bestaat met de wijze waarop in de 
loonvorming wordt ingegrepen. Ik kan 
mij die opmerking erg goed voorstel-
len. In de voorgeschreven vormen 
van overleg en het overleg dat in de 
achterliggende jaren heeft plaatsge-
vonden - ik denk in het bijzonder aan 
de vele etappes op de weg naar de 
normstell ing voor de inkomens van 
de medische specialisten - komt tot 
uitdrukking de machtspositie, de 
maatschappelijke positie, die verschil-
lende groepen van uitoefenaars van 
vrije beroepen zich hebben verworven. 
Dat kan naar mijn gevoel niet worden 
weggepoetst. 

Indien het echter gaat om de 
vaststelling van een aanvaardbaar 
inkomen en als het gaat om een 
niveaubeleid, dan mag de vergelijking 
met de loonproblematiek niet te 
lichtvaardig worden gemaakt. Het 
gaat in de loonpolitiek om een zeer 
partiële, beperkte interventie in de 
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loonontwikkeling. Indien men het 
niveaubeleid ten aanzien van lonen 
wi l voeren - en wi j hebben zo'n 
situatie gekend in de periode van de 
geleide politiek - zullen de procedures 
óók buitengewoon ti jdrovend en 
omslachtig zijn. U zult zich herinneren 
dat in de jaren '50 toe men niveauwij-
zigingen wilde aanbrengen, daar 
allerlei analyses en onderzoekingen 
aan te pas kwamen. In die situatie 
was er ook veel ti jd mee gemoeid. 
Voor die factor moeten wi j naar mijn 
mening oog hebben. 

Dit alles erkennende, is er, gelet op 
de vertraging die is opgetreden, toch 
alles aan gelegen te trachten snel tot 
invulling en effectuering van het 
voorgenomen beleid te komen. In dit 
verband moet ik er nog eens met 
klem op wijzen dat, hoezeer ons 
beleid er ook op gericht is te komen 
tot de vaststelling van definitieve 
norminkomens, het beleid nu en voor 
1982 in hoofdzaak gevoerd zal worden 
op basis van de z.g. voorlopige 
norminkomens. Dat is ook voorzien in 
de tijdelijke wet normering inkomens 
vrije beroepsbeoefenaars. 

Het mutatie-aspect bij de vaststelling 
van de tarieven in het kader van het 
prijs-/inkomensbeleid voor 1982 (de 
ontwikkeling dus) is gebaseerd op de 
bekende - 1 - tot - 4%-no rm uit het 
regeerakkoord. Dit is dus de matiging 
die alle onder dit prijs-/inkomensbeleid 
vallende vrije beroepen in elk geval 
hebben op te brengen, ook de groep 
met negatieve restposten. Dat is een 
beleid dat voor alle groepen geldt, 
onafhankelijk van de vraag of ze al 
zijn aangewezen met het oog op een 
aanvaardbare inkomensvaststelling 
die voor bepaalde categorieën gaat 
gelden. Ik hecht eraan dit nog eens 
met nadruk uit te spreken omdat ik 
meen dat niet steeds duidelijk is dat, 
hoe dan ook, de effectuering van het 
prijs-/inkomensbeleid voortgang 
vindt, waar het er om gaat de mutaties 
in overeenstemming te brengen met 
die van vergelijkbare inkomensgroe-
pen. 

Waar het geldt het niveaubeleid is 
het streven er op gericht zo spoedig 
mogelijk te komen tot meer definitieve 
norminkomens en, voorlopig uitgaan-
de van verschillen tussen het voorlo-
pige norminkomen en het feitelijk 
gemiddeld verdiende inkomen, de 
afbouw van positieve restposten te 
bevorderen. 

Verschillende afgevaardigden 
hebben gevraagd naar de voortgamg 
van het werk van de twee werkgroepen 
die zijn ingesteld om oe totstandko-

ming van meer definitieve norminko-
mens te bestuderen resp. dat element 
in de inkomensvorming dat wordt 
aangeduid met 'onvermijdelijke 
kosten', de aankleding van het 
inkomen voor sociale lasten en 
pensioenen, nader te bepalen. Er is op 
spoed aangedrongen wat betreft de 
beëindiging van het werk van beide 
werkgroepen. Ik zou hierover het 
volgende wil len mededelen. 

De heer De Vries vergist zich als hij 
zou menen dat het overleg in de 
Werkgroep 'Uitgangspunten Normin-
komens' eerst na 10 december is 
aangevangen. Ik kreeg de indruk dat 
hij dit bedoelde. Die werkgroep is 
echter al in 1980 ingesteld en heeft 
toen ook een aanvang gemaakt met 
het overleg. Dat overleg is inderdaad 
niet eenvoudig gebleken. Het was de 
bedoeling dat voor 1 januari 1982 het 
werk zou zijn afgerond. De heren 
Toussaint, Willems en De Vries 
hebben zich afgevraagd waarom dit 
nog niet is gebeurd. 

Welnu, dat overleg in de werkgroep 
is tijdelijk vertraagd ten gevolge van 
de noodzakelijke voorbereiding en 
behandeling van de Tijdelijke Wet. 
Het betreft bovendien een zeer 
ingewikkelde materie die qua beleid 
en procedure nogal wat nieuwe 
elementen bevat. De werkgroep houdt 
zich vooral bezig met de vraag hoe het 
overleg over de vaststelling van 
norminkomens moet plaatsvinden. Zij 
inventariseert de elementen die in het 
overleg aan de orde moeten komen. 
Zij gaat na welke uitgangspunten voor 
dat overleg moeten gelden. Zij zoekt 
naar een aanvaardbare goede proce-
dure voor het vaststellen van de 
norminkomens. 

Daarbij komt bij voorbeeld ook aan 
de orde de suggestie van de heer De 
Korte om in bepaalde gevallen niet te 
volstaan met een ambtelijke vergelij-
kingsfunctie, maar daarnaast ook een 
vergelijkingsbasis in het bedrijfsleven 
te zoeken. Op zich is dat een modaliteit 
die in de werkgroep onder ogen 
wordt gezien. Ook komt aan de orde 
op welke wijze recht kan worden 
gedaan aan de heterogeniteit die 
binnen sommige vrije beroepen 
aanwezig is. De heer De Vries heeft 
daarop gewezen. Hij heeft ook 
voorbeelden gegeven. Wij zouden aan 
die maatschappelijke werkelijkheid 
bepaald niet tekort wil len doen. 

Het wordt echter t i jd dat de werk-
groep tot een afronding komt. Men 
weet dat in de werkgroep ook verte-
genwoordigers uit de sfeer van de 
vrije beroepen zijn opgenomen. Naar 

mijn mening moeten wi j dan ook zeer 
snel kunnen beschikken over de 
conclusies van de werkgroep. Ik heb 
goede hoop dat de werkgroep zeer 
binnenkort haar activiteiten zal 
kunnen beëindigen. 

De heer Willems (PSP): Wat verstaat 
Minister Den Uyl onder zeer binnen-
kort? Is dat een maand, twee weken of 
twee maanden? 

Minister Den Uyl: Dan denk ik eerder 
in weken dan in maanden. 

Ik moet er vervolgens op wijzen 
naar aanleiding van een opmerking 
van de heer Toussaint, dat dit de 
voortgang van de vaststelling van 
aanvaardbare inkomens niet in de 
weg staat voor het beleid van 1982. In 
de wet is namelijk nadrukkelijk 
gesteld dat het kan gebeuren op basis 
van voorlopige norminkomens. Ik heb 
daar één- en andermaal al op gewezen. 
Wanneer onverhoopt de werkgroep 
op moeilijkheden zou stuiten, betekent 
dit niet dat in 1982 geen beleid zou 
kunnen worden gevoerd tot afbouw 
of wegwerken van restposten. 

Ook de werkgroep Inkomens vrije 
beroepsbeoefenaren, die de aan-
kleding voor sociale lasten en pensi-
oenen bestudeert, kan op afzienbare 
termijn tot conclusies komen. Intussen 
zijn al belangrijke bouwstenen 
aangedragen om op dat punt de 
besluitvorming te kunnen bevorderen. 
Wanneer onverhoopt de conclusies 
van deze werkgroep nog op zich 
zouden laten wachte, is het ook 
mogelijk om, vooruit lopend op de 
rapportage, afspraken over niet-forfai-
taire maar concrete invulling van de 
toe te passen ontslag voor sociale 
lasten en pensioenen te maken. 

De heer Toussaint heeft gevraagd 
hoe het nu zit met die opslag in het 
beleid voor 1982. In de brief van 10 
december staat dat de forfaitaire 45% 
opnieuw zal worden gehanteerd, 
tenzij andere afspraken zijn gemaakt. 
Wat de medische specialisten betreft 
geldt de benadering van de commis-
sie-Erdbrink als 'afspraak'. Voor de 
huisartsen is nog steeds geldig de 
honoreringsovereenkomst op basis 
van het oude advies van decommissie-
Donner. 

De heer De Korte (VVD): Zegt de 
Minister hiermee dat de aanbevelingen 
van de commissie-Erdbrink over 
medische specialisten nog voor hem 
gelden? 

Minister Den Uyl: Zij zijn relevant, ter 
zake. Voor de medische specialisten is 
er echter meer aan de hand dan de na 
een conflict geboren commissie-Erd-
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brink. Er is een aantal redengevende 
elementen in de ontwikkeling, 
waaronder het protocol een belang-
rijke plaats inneemt. Deze worden alle 
gewogen in het beleid. 

De heer De Korte (VVD): Het huidige 
kabinet voelt zich dus ook gehouden 
aan het voorafgaande, het protocol 
van Mansvelt en de afspraken die 
hieruit zijn gekomen? 

Minister Den Uyl: Dit kunt u zo niet 
formuleren; op deze manier bevestig 
ik het niet. Er is in een bepaalde fase 
overeenkomst op sommige punten 
bereikt. Deze zijn in belangrijke mate 
redengevend voor het beleid. Men 
kan echter niet op de knop van de 
kassa drukken, waarna het beleid eruit 
rolt. Alles moet worden gewogen. Als 
het gemakkelijk was, had het vorige 
kabinet in een eerdere fase beslissin-
gen kunnen nemen. Het is niet 
toevallig dat dit niet is gebeurd. 
Hieroverheen komt het werk van de 
werkgroepen en het overleg erover. 
Stellig komen nieuwe elementen naar 
voren die in het voorgeschreven 
overleg met de beroepsgroepen aan 
de orde moeten komen. 

De heer De Vries (CDA): Misschien 
kan de Minister enige toelichting 
geven op het karakter van het rapport 
van beide werkgroepen. Vooral van 
de Werkgroep Uitgangspunten 
Norminkomens had ik de indruk dat 
zij uitsluitend algemene uitgangs-
punten zal formuleren en dat deze 
uitgangspunten in een volgende fase 
moeten worden toegepast op afzon-
derlijke beroepsgroepen. Pas hierna 
kunnen definitieve norminkomens 
worden vastgesteld. 

Minister Den Uyl: Dit is correct, u 
heeft het juist geschoten. Deze zaak 
behoort echter typisch in de beleids-
sfeer. Dit is een voorgesprek. De 
knopen moeten worden doorgehakt 
door de bewindslieden en hierna 
moet worden gedifferentieerd voor de 
onderscheiden beroepsgroepen. 
Hiermee wordt overlegd. 

De heer De Vries (CDA): Dit betekent 
dat het, zelfs als het rapport over 
enkele weken beschikbaar is, het nog 
aanzienlijke t i jd kan vergen, voordat 
de toepassing per beroepsgroep tot 
stand is gekomen. Denkt de Minister 
hierbij ook in termen van enkele 
weken? 

Minister Den Uyl: Dit is mogelijk, 
maar ik herhaal dat wij voor het 
beleid in 1982 uitgaan van voorlopige 
norminkomens. Ik wacht niet totdat 

voor elke groep definitieve norminko-
mens zijn vastgesteld. Ik geef een 
beeld van de complexiteit en voeg 
hieraan toe waarom ik deze als 
onvermijdeli jk zie. Even dwingend is 
het dat zo snel mogelijk in 1982 
resultaten worden geboekt. Daarom 
gaan wi j uit van voorlopige norminko-
mens en stomen wij snel door naar 
definitieve norminkomens. 

De heer De Vries (CDA): Ik meen dat 
het uitgangspunt voor 1982 ook is dat 
met aanvaardbare inkomensniveaus 
wordt gewerkt, die worden afgeleid 
van voorlopige norminkomens. 
Hierbij is het probleem het bereiken 
van overeenstemming over het 
verlagingsschema. 

Minister Den Uyl: Ja. 

De heer De Vries (CDA): Hiervoor 
behoeven wi j niet te wachten op het 
rapport van de werkgroep uitgangs-
punten. 

Minister Den Uyl: Nadrukkelijk niet. Ik 
heb alleen erop gewezen waarom het 
voor de betrokken groepen ook 
gewenst is dat wij haast maken om te 
komen tot definitieve norminkomens. 
Ik onderschrijf de woorden van de 
heer De Vries; dat is het beleid. 

Mevrouw Dekker (D'66): Naar aanlei-
ding van de opmerkingen van de 
Minister vraag ik verduideli jking over 
de mate waarin er afspraken zijn van 
de Regering met de commissie-Erd-
brink over de conclusies van die 
commissie. Ik vraag dit, omdat ik zeer 
geïnteresseerd ben in de stand van 
zaken van bij voorbeeld de differentia-
tie per specialisme en de herstructure-
ring van de tarieven. 

Minister Den Uyl: Daarop kom ik nog. 

Mevrouw Dekker (D'66): Wilt u 
daarbij dan aangeven hoever de 
afspraken met de commissie-Erdbrink 
reiken? 

Minister Den Uyl: Ik kom daarover 
nog te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zei al dat 
het overleg in de Werkgroep Inkomens 
vrije beroepsbeoefenaren over de 
aankledingsproblematiek in een 
afrondend stadium is. Met name wat 
de problematiek van de sociale lasten 
betreft, zijn de conclusies vri jwel 
gereed. 

Ten aanzien van de pensioenproble-
matiek, waarover het overleg in de 
werkgroep later is aangevangen, zijn 
er nog enkele lastige punten, in het 
bijzonder de complicaties, samenhan-
gend met het bestaan van goodwi l l , 
voor een normatieve toerekening van 

pensioenrechten die bij voorbeeld 
met die van een ambtenaar zouden 
worden vergeleken. 

De Regering hoopt dat het overleg 
in de werkgroep in zijn geheel voor de 
komende zomer zal zijn afgerond, 
zodat ook de conclusies van die 
werkgroep zullen kunnen worden 
betrokken in het overleg per beroeps-
groep afzonderlijk over de meer 
definitieve norminkomens. Men moet 
hetvolgende dusgoed onderscheiden: 
het beleid wordt gevoerd voor 1982 
op basis van de voorlopige norminko-
mens. Ondertussen wordt gewerkt 
aan meer definitieve norminkomens. 

Het lijkt mij nauwelijks nodig, in 
deze Kamer nog eens vast te stellen 
hoe het probleem van de restposten 
ontstaat; dat ontstaat door de vaststel-
ling van het zogenaamd aanvaardbare 
inkomensniveau op een lager niveau 
dan dat van het feitelijk gemiddeld 
verdiende inkomen. Waar het gemid-
delde feitelijk verdiende inkomen 
hoger is dan het aanvaardbare 
inkomensniveau, ontstaat een 
positieve restpost, waarbij zich het 
probleem voordoet van de afbouw en 
het tempo daarvan. De heer Van der 
Vlies moet ik zeggen dat in de brief 
inderdaad niets is gezegd over de 
negatieve restposten. Daarop zijn wi j 
in de brief bewust niet ingegaan 
omdat aan dit vraagstuk zeer uitvoerig 
aandacht is besteed bij de behandeling 
verleden jaar van de tijdelijke wet. 
Toen is onder meer gezegd dat in de 
huidige situatie een afbouw van 
negatieve restposten niet in de rede 
ligt. De Kamer heeft dat toen onder-
schreven. 

Wat nu de feitelijke stand van zaken 
en de mogelijkheid tot een concrete 
effectuering van het beleid in 1982 
betreft, wijs ik op twee aspecten. Het 
eerste is de noodzaak, per beroeps-
groep te beschikken over gegevens 
over het feitelijk gemiddeld verdiende 
inkomen; het tweede is de noodzaak, 
de wettelijk voorgeschreven wegen 
van overleg te bewandelen. In 
verband hiermee is nogal wat aarzeling 
uitgesproken over datgene wat in de 
loop van dit jaar kan worden geëffec-
tueerd. Ik begrijp die aarzeling wel, 
ook gelet op het verleden en de 
daarin opgetreden vertraging. Ik 
meen echter dat daarbij enkele 
misverstanden in het spel zijn. 

Bij het bewandelen van de wettelijk 
voorgeschreven procedure is het 
natuurlijk in de eerste plaats van 
belang dat het aanwijzingsbesluit 
waarover wi j nu spreken zo snel 
mogelijk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. Men weet dat het concept-
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besluit na dit debat nog aan de Raad 
van State moet worden voorgelegd 
voor advies. Ik acht niettemin plaatsing 
in het Staatsblad in de loop van 
februari zeer wel mogelijk en te liggen 
in de lijn der verwachtingen. 

De heer De Vries heeft ook gewezen 
op een mogelijke oorzaak van vertra-
ging en wel het feit dat de voorlopige 
adviescommissie nog niet is ingesteld. 
Bij de voorbereiding van deze commis-
sie hebben zich inderdaad enkele 
complicaties voorgedaan. Men moet 
echter goed zien dat de leden van de 
adviescommissie dit werk enkele 
jaren blijven doen. Het is niet een zaak 
van één jaar. Ik kan de heer De Vries 
echter toezeggen, dat de commissie 
spoedig zal worden ingesteld. Directe 
invloed op de beleidseffectuering van 
dit jaar behoeft dit niet te hebben. In 
artikel 12, lid 2 van de tijdelijke wet is 
vastgelegd, dat de in artikel 5 genoem-
de verplichting tot advisering van 
deze commissie niet van toepassing is 
ten aanzien van het vaststellen van 
het aanvaardbare inkomstenniveau 
voor 1982 of delen van dat jaar. 
Daaruit vloeit voort, dat in het geheel 
niet en nog geen dag is gewacht op 
het bestaan van de adviescommissie. 
Ik meld dit voor de volledigheid, 
omdat anders misverstanden kunnen 
ontstaan. 

Ik moet ook het misverstand 
wegnemen - dat mij hier en daar 
aanwezig lijkt - dat toepassing van de 
Prijzenwet in het kader van de 
tijdelijke wet normering inkomens 
vrije beroepsbeoefenaars pas mogelijk 
zou zijn, wanneer meer definitieve 
norminkomens zijn vastgesteld. Ik heb 
al aangeduid, dat dit niet het geval is: 
toepassing van de Prijzenwet kan ook 
plaatsvinden op basis van voorlopige 
norminkomens. Bij toepassing op 
basis daarvan is de normering 
volgens de wettelijke voorschriften in 
kannen en kruiken. Juist het laatste 
maakt het mogelijk om in 1982 
concreet beleid te voeren. 

Als ik bezie welk tempo kan worden 
aangehouden, lijkt het mij de vaststel-
ling van voorlopige norminkomens 
voor 1982 in dit kwartaal nog haalbaar 
voor de medische beroepsgroepen, 
waaronder de tandartsen. Dat is een 
zeer grote en belangrijke sector. Op 
korte termijn zal met deze groepen 
worden overlegd over de vaststelling 
van de voorlopige norminkomens. 

Het overleg met de zogenaamde 
technische beroepsgroepen, waar ook 
de vaststelling van het voorlopige 
norminkomen aan de orde is, zal, naar 
het zich laat aanzien, iets meer tijd 

vergen. Ik wijs erop, dat in het overleg 
de behandeling van de factor 'risico' 
een niet onbelangrijke rol speelt. Ik 
denk niet dat het gelukt de besluitvor-
ming nog in het eerste kwartaal tot 
een goed einde te brengen, maar 
voortgang wordt gemaakt. Met de 
registeraccountants worden reeds 
gesprekken gevoerd. Ten aanzien van 
de medisch specialisten wi l ik direct 
nog enkele opmerkingen maken. 

Wat betreft de inkomstgegevens 
met betrekking tot de notarissen merk 
ik op, dat wij het overleg binnenkort 
- nadat de gegevens beschikbaar 
zijn - over de vaststelling van de 
voorlopige norminkomens en over een 
aanvaardbaar inkomstenniveau - te 
beginnen, uiteraard nadat de Regering 
door de Kamer is gevolgd ter zake van 
het aanwijzingsbesluit. Onzerzijds 
zullen wi j streven naar snelle afronding 
van het overleg, ook wat de notarissen 
betreft. 

Met betrekking tot de advocaten 
merk ik op, dat ik, gelet op de fase 
waarin het overleg zich bevindt en 
gelet op de zich daarbij voordoende 
problemen ten aanzien van de 
beschikbare gegevens, eraan twijfel of 
wi j nog voor 1982 het aanvaardbare 
inkomen kunnen vaststellen. Een 
definitief oordeel wil ik mij nog 
vormen. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien legt de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
de klemtoon een beetje verkeerd. Hij 
zegt het te betwijfelen of het aanvaard-
bare inkomenvóór 1982 kan worden 
vastgesteld. 

Minister Den Uyl: Ik bedoel het 
inkomen dat geldt voor 1982. Het gaat 
erom of wi j dit nog kunnen effectueren 
langs de niet eenvoudige weg die 
daarvoor in de wet is uitgestippeld. 
Voor de advocaten geldt dit jaar wel 
het mutatiebeleid, dat in het kader 
van het algemene matigingsbeleid 
voor de regeerperiode is neergelegd 
in de formule - 1 : -4 en dat voor de 
meeste beroepsgroepen is neergelegd 
in de voor de verschillende sectoren 
geldende maatregelen. Het gaat 
alleen om de vaststelling van het 
aanvaardbare inkomen, gemeten naar 
het norminkomen. Er moet geconsta-
teerd worden of er positieve restposten 
bestaan en zo ja, welke. Hierin bestaat 
nog geen inzicht, noch in de t i jd die 
ermee zal zijn gemoeid. 

Mijnheer de Voorzitter! Nu een 
enkel woord over het tempo van de 
afbouw van restposten. Vrijwel alle 
woordvoerders hebben gereageerd 
op hetgeen daarover is opgemerkt in 
de brief van 10 december. Op een 

opmerking van de heer De Vries kan 
ik meedelen, dat het standpunt dat wij 
in de brief innemen een duidelijk 
standpunt is, dat wij in het overleg 
zullen verdedigen en toelichten. 
Uiteraard wordt het definitieve 
standpunt mede op grond van de 
uitkomsten van het overleg bepaald, 
anders is het geen open en reëel 
overleg. Dat zij dus gezegd! 

In de brief is uiteengezet dat wij van 
mening zijn, dat de restposten in 
principe in twee jaarlijkse stappen 
dienen te worden afgebouwd. Bij een 
restpost van 20% kan dit een jaarlijkse 
afbouw met 10% betekenen, maar in 
de brief is duidelijk gesteld, dat het 
gelet op de tijd die verloren is gegaan 
aanvaardbaar moet worden geacht, 
dat de eerste stap forser is dan de 
tweede. De heer Toussaint heeft heel 
nadrukkelijk gevraagd, of bij kleine 
restposten de mogelijkheid bestaat tot 
afbouw in één jaar. Wellicht heeft ook 
de heer De Vries dit niet willen 
uitsluiten. Het antwoord op de vraag 
van de heer Toussaint luidt bevesti-
gend. 

De heer De Korte (VVD): Dan moeten 
de betrokkenen natuurlijk wel weten 
waar zij aan toe zijn. Tot welk niveau 
is een restpost klein? 

Minister Den Uyl: Ik wi l mij er nog wel 
even op beraden wat het maximum 
zal zijn. Wij zullen niet veel baat 
hebben bij een algemene formulering, 
omdat er ongetwijfeld rekening moet 
worden gehouden met de verhouding 
van de restpost tot het algemene 
inkomensniveau. Daarin zullen wi j 
wellicht nog enige gradatie moeten 
aanbrengen. Maar het is niet zo dat 
per definitie - en dat is de vraag van 
de heer Toussaint - afbouw niet in 
één stap kan gebeuren, maar uitslui-
tend in twee stappen. Als het gaat om 
kleine restposten vind ik, dat afbouw, 
afhankelijk van het niveau, ook in één 
jaar mogelijk moet zijn. 

De heer De Korte (VVD): Natuurlijk, 
dat kan wel , mits het beneden een 
bepaalde grens blijft. En ik vraag de 
Minister waar die grens ligt. 

Minister Den Uyl: Daarover doe ik 
nog geen uitspraak, want er zal pas 
een uitspraak over gedaan kunnen 
worden als wi j het gehele beeld met 
de cijfers in ogenschouw kunnen 
nemen. Ik ben mij er uiteraard van 
bewust dat het effect van de afbouw 
bovenop de eerder gememoreerde 
jaarlijkse conjuncturele matiging komt 
die van de hoge inkomens wordt 
gevraagd. 

Wat moet er gebeuren met restpos-
ten die hoger zijn dan 20%? De heer 
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Toussaint heeft gesteld, dat de 
afbouw in maximaal twee jaar - dat 
wi l zeggen in twee stappen - zijn 
beslag zou moeten vinden. De heren 
De Korte, Van der Vlies en Schutte 
hebben daarentegen duidelijk ge-
maakt, dat zij voorstanders zijn van 
een beduidend langere afbouwperio-
de. Ik heb echter de indruk, dat de 
door de heer Schutte voorgestelde 
formule neerkomt op een beduidend 
langere periode dan de door hem 
genoemde drie jaar. 

In dit verband is door de geachte 
afgevaardigden gewezen op het feit, 
dat de vrije beroepsbeoefenaars 
verplichtingen hebben aangegaan, 
waarmee rekening gehouden moet 
worden. Ik ontken dit niet, mijnheer 
de Voorzitter, het zal in sommige 
gevallen stellig voorkomen. Ik ben het 
echter geheel met mevrouw Dekker 
eens, wanneer zij stelt, dat de vrije-
beroepsbeoefenaren niet als een 
donderslag bij heldere hemel met 
deze afbouw geconfronteerd worden. 
De afbouw is ook onder het vorige 
kabinet in deze Kamer besproken en 
heeft zich, zij het met nuances, in een 
grote mate van instemming van deze 
Kamer kunnen verheugen. 

Bij de discussie rondom het prijsin-
komensbeleid 1980 is reeds uitdrukke-
lijk sprake geweest van een afbouw in 
twee jaar. De minister van Economi-
sche Zaken in het vorige kabinet, de 
ambtsvoorganger van de heer 
Terlouw en partijgenoot van de heer 
De Korte heeft zich destijds duidelijk 
voor een afbouw in twee jaar uitge-
sproken. Als de heer De Korte nu een 
afbouw in vijf jaar bepleit, verbaast 
mij dat ook enigszins. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb inderdaad vi j f jaar 
genoemd, inmiddels is mij echter 
gebleken dat ik drie jaar had moeten 
zeggen in verband met hetgeen geldt 
voor de topambtenaren. Verder zou ik 
wil len opmerken, dat tijdens het debat 
met de vorige minister die weer in 
onze gelederen is teruggekeerd - de 
voorganger van de heer Terlouw - ik 
zeer nadrukkelijk namens de VVD-frac-
tie heb gezegd, dat wi j het tempo van 
de regeling voor de topambtenaren 
als model in het hoofd hadden. Dat is 
destijds op drie jaar uitgekomen en 
daarop heeft de heer Van Aardenne 
geen 'nee' geknikt. Wat dit onderwerp 
betreft, is er dus geen sprake van een 
inconsistentie. 

Minister Den Uyl: Dit leidt mi j dan tot 
een opmerking van de heer De Korte 
over de verbinding met het afbouw-

tempo van de salarissen van topfunc-
tionarissen bij de overheid. De 
geachte afgevaardigde is intussen tot 
de conclusie gekomen, dat hij hierover 
een verkeerde voorstelling van zaken 
had. De heer De Vries wees hierop 
gisteren reeds. De afbouw bij de 
overheid vindt plaats in vijf halfjaarlijk-
se etappes, dus binnen een periode 
van drie jaar. De heer De Vries heeft 
het idee geopperd om bij de afbouw 
van de inkomens van de vrije beroeps-
beoefenaren aansluiting te zoeken bij 
dat afbouwtempo. Zijn hoofdmotief 
daarbij is, dat de kans op het niet 
bereiken van overeenstemming 
kleiner lijkt, wanneer voorstellen op 
tafel worden gelegd, die grote 
gelijkenis vertonen met reeds eerder 
door anderen aanvaarde voorstellen. 
Dit is een algemeen menselijke 
wijsheid, waaraan ik enige zeggings-
kracht niet kan ontzeggen. 

Mijnheer de Voorzitter, in beginsel 
ben ik voor een afbouw in twee jaar. 
Juist waar het in sommige gevallen 
gaat om restposten, die beduidend 
groter zijn dan 20% zal ik een over-
schrijding in zeer beperkte mate van 
deze tweejaarstermijn niet uitsluiten. 
Drie jaar lijkt mij hierbij evenwel het 
maximum. Men moet goed beseffen, 
dat wanneer men te maken heeft met 
restposten van 40, 50% of meer, 
afbouw leidt tot ingrepen die allerlei 
repercussies hebben. Ik vind, dat juist 
wanneer het om grote restposten 
gaat, de harde lijn en de grootst 
mogelijk spoed geboden zijn — hierover 
bestaat geen enkele twijfel - . Wij 
moeten bekijken hoe wi j dit technisch 
kunnen effectueren. 

Dit kan bij wijze van spreken leiden 
tot het terugbrengen van tarieven tot 
de helft of daaromtrent. Wij moeten 
bezien hoe dit in een samenstel van 
omstandigheden uitwerkt. Ik vind dat 
dit echt gebeuren moet. Er zijn hier en 
daar grote restposten. Gezien de 
huidige situatie is dat niet te tolereren. 
Naar mijn mening moet zo snel 
mogelijk worden ingegrepen en moet 
worden gekomen tot een effectuering. 
Het middel daartoe - het enig beschik-
bare instrument - is de tariefstelling. 
Deze is te beoordelen in samenhang 
met een aantal effecten, die kunnen 
optreden. Vandaar, dat ik een kleine 
uitloopmogelijkheid bij de afbouw 
van zeer grote restposten wi l laten. 
Het gevolg zal zijn - daarover wi l ik 
geen twijfel laten - een vergroting 
van inkomensdaling, die aanzienlijk 
meer is dan min acht; deze kan wel 
het dubbele en zelfs wel het driedub-
bele bedragen. Dit raakt dus de 
effectuering van het beleid, waarvan 
ik de omstandigheden even heb 
aangegeven. 

De heer De Korte (VVD): Het kan dus 
om zeer rigoureuze wegwerkoperaties 
gaan. 

Minister Den Uyl: Ja. 

De heer De Korte (VVD): Dan wil ik 
even een verband leggen met de 
ambtelijke topsalarissen. Als ik het 
goed begrepen heb, geldt een termijn 
van drie jaar, maar geldt ook een 
maximale inkomensachteruitgang per 
jaar van 6% voor topambtenaren. Kan 
de Minister dit bevestigen? 

Minister Den Uyl: Nee. 

De heer De Korte (VVD): Wordt het 
inkomen van iedere topambtenaar 
binnen drie jaar teruggeschroefd, hoe 
het verschil ook is? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is voor mij nieuw, dat 
daarbij een maximale grens van 6% 
zou gelden. Ik denk even aan de 
cijfers betreffende de drie niveaus, die 
voor de overheid zijn uitgewerkt. Ik 
meen dat er bepaald sprake is van 
een grotere afbouw. Ik heb echter de 
indruk, dat zich nog meer geïnformeer-
de krachten in dit huis beschikbaar 
stellen. 

De heer De Vries (CDA): Ik wi l enige 
informatie geven. Met betrekking tot 
de ambtelijke en politieke topsalaris-
sen is de maximaal af te bouwen 
restpost 19,5 a 20 %. In drie jaar 
correspondeert dit met 6 a 7 %. 

De heer De Korte (VVD): Daarmee 
gaat de vergelijking in die extreme 
gevallen niet meer op. 

Minister Den Uyl: Nee en dus zeg ik: 
uitgaande van een maximum van drie 
jaar kom ik tot een grotere reële 
inkomensdaling per jaar dan 6%. 

De heer De Korte (VVD): Of voor een 
groter aantal jaren. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb mijn opvatting 
hierover kenbaar gemaakt. De heer 
Toussaint vroeg mij de afbouw te 
binden aan twee jaar. Ik heb erop 
gewezen, dat ik een dergelijke 
toezegging niet kan doen als het gaat 
om zeer grote restposten. Ik heb 
duidelijk gemaakt welke complicaties 
optreden. Ik ben niet bereid om met 
betrekking tot de zeer grote restposten 
tot een limitering van de afbouw te 
komen. In speciale gevallen kan de 
afbouw tot drie jaar uitlopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat de 
medische specialisten betreft, bestaat 
ervoor 1981 overeenstemming met 
de LSV over het voorlopige norminko-
men op basis van het gemiddelde van 
de maxima van de schalen 152, 153 
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en 154. Zoals bekend is, is conform 
het eind 1980 tussen het toenmalige 
kabinet en de Landelijke Specialisten 
Vereniging gesloten protocol aan 
neutrale deskundigen - te weten een 
tweetal accountantsbureaus -verzocht 
de feitelijke inkomenssituatie bij de 
verschillende specialismen te bepalen 
en via confrontatie met het voorlopige 
norminkomen de aanwezige restpost 
vast te stellen. 

Zeer recent is het rapport van deze 
neutrale deskundigen, de neutrale 
rekenmeesters, beschikbaar gekomen. 
Het ligt in het voornemen van de 
Regering, dit rapport op zeer korte 
termijn aan de Kamer over te leggen, 
waarbij gedacht kan worden aan het 
moment van de behandeling van de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, volgende week. Ik 
merk in dit verband overigens op, dat 
de door de heer Toussaint genoemde 
cijfers over restposten bij medische 
specialisten inderdaad in dit rapport 
worden vermeld. 

Bij de komende begrotingsbehande-
ling zal voorts mededeling worden 
gedaan van concretiseringen van het 
beleid, dat wij ten aanzien van deze 
categorie gewenst achten en van de 
daarbij te volgen procedure. Hierover 
zal op zeer korte termijn een gesprek 
met de beroepsgroep plaatsvinden. Ik 
acht het niet juist om, voorafgaand 
aan dit gesprek, nadere uitspraken te 
doen over de concretisering van deze 
afbouw, die het kabinet noodzakelijk 
acht. Het gaat hier immers om de 
vertaling en de toepassing van de 
algemene regel, die in de brief is 
geformuleerd en door mij nader is 
toegelicht, omtrent de afbouw van de 
restposten voor een concrete beroeps-
groep. Dit dient te gebeuren aan de 
hand van de cijfers van de neutrale 
rekenmeesters. 

Het recent ter beschikking gekomen 
rapport is heden nog niet aan de 
Kamer overgelegd en het komt ons 
redelijk voor, de desbetreffende 
beroepsgroep de gelegenheid te 
bieden, die cijfers van commentaar te 
voorzien. Mijn mededeling, echter, 
dat de cijfers, door de heer Toussaint 
genoemd, overeenkomstig dat 
rapport zijn, duidt er al op dat het 
rapport grote tot zeer grote restposten 
laat zien. Het is mede daarom dat ik 
hecht aan het hanteren van een grote 
zorgvuldigheid bij deze behandeling. 
Ik ga daarom nu niet nader in op de 
cijfermatige consequenties die het 
kabinet, in overleg met de beroeps-
groep, hieraan zal verbinden. 

Ik ga daarmee ook voorbij aan de 
uitvoerige beschouwing van de heer 
De Korte over de positie van de 
medische specialisten in het prijs- en 
inkomensbeleid, waarbij hij onder 
meer verwees naar de rapporten van 
de commissie-Van Mansvelt en het 
advies van de commissie-Erdbrink. 
Wat betreft het laatste advies zijn 
door mijn ambtsvoorgangers afspra-
ken gemaakt. Ik verwijs naar die 
standpuntbepaling, die per brief van 
22 april 1981 aan de Kamer bekend 
werd gemaakt. Het huidige kabinet 
beschouwt die standpuntbepaling als 
een van de uitgangspunten van het 
beleid. Er zijn meer uitgangspunten in 
het geding en, gelet op het feit dat wij 
nu in de fase zijn aangekomen, waarin 
spoedig overleg met de beroepsgroep 
moet plaatsvinden, zou ik erop wil len 
aandringen dat de Kamer aanvaardt 
dat een nadere discussie plaatsvindt 
in het kader van de begroting voor 
volksgezondheid. 

Wat betreft het protocol kan ik 
zeggen dat ook wat daarin is neerge-
legd, zal worden gebruikt als uitgangs-
punt bij de uitvoering van het beleid. 
Juist de uitvoerige aandacht, die de 
heer De Korte aan deze groep heeft 
gegeven - hij gaf aan op welke 
momenten in het overleg er sprake 
was van beleidsvoorbereiding -
maakt duidelijk dat een specificatie 
van het beleid beter kan plaatsvinden 
in het kader van de behandeling van 
de begroting voor volksgezondheid. 

Mevrouw Dekker heeft ook een 
serie vragen gesteld over het te 
voeren beleid, met name naar de 
mogelijkheden tot differentiatie van 
de tarieven. Er zijn mogelijkheden om 
per specialisme te differentiëren. Bij 
de te nemen maatregelen zal worden 
uitgegaan van de gemiddelde restpost 
per specialisme. Uit mijn hoofd 
sprekend zeg ik, dat in het onderzoek 
van de twee accountantsbureaus 
veertien categorieën van specialismen 
zijn onderzocht, alsmede nog enkele, 
overigens zeer kleine, daarbuiten 
staande specialismen. Tussen die 
groepen bleken zeer grote verschillen 
te bestaan. Ik geloof niet dat dit een 
voor het overleg schadelijke constate-
ring is. Het zal duidelijk zijn dat 
daaruit reeds een vrij sterke differenti-
atie voortvloeit. 

Voor gezichtspunten met betrekking 
tot de tariefstructuur, de opbouw 
daarvan, moet ik toch echt verwijzen 
naar mijn collega van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. De differentiatie in 
de tarieven heeft uiteraard weer te 
maken met de eigen aard van verschil-
lende categorieën specialismen. De 

situatie van de kinderartsen en die 
van de cardiologen verschillen niet 
alleen wat het inkomen betreft. Ik 
spreek nog niet eens een oordeel uit 
over het zeer manifeste inkomensver-
schil. Afgezien nog daarvan is het 
duidelijk, dat ertussen de kinderartsen 
en de cardiologen nog allerlei voor de 
Minister van Volksgezondheid en 
Mil ieuhygiëne relevante verschillen 
kunnen bestaan. 

De heer Willems (PSP): Ik wil graag 
ingaan op de suggestie, de zaak 
verder te bespreken bij de behandeling 
van de begroting van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, althans voor zover 
de spreektijd van onze fractie dat 
toelaat. Heb ik echter goed begrepen 
dat het overleg op basis van de 
gegevens die bekend zijn, ook de 
gegevens waarover mijn fractiegenoot 
in oktober schriftelijke vragen heeft 
gesteld, nog niet is gevoerd? De 
Minister suggereert dat er nadien nog 
geen enkel overleg is gevoerd. 

Minister Den Uyl: Zo is het niet. Ik heb 
de betreffende gegevens vrijdag 
gekregen. Ik meen dat de heer 
Terlouw ze vrijdag nog niet had. Zij 
zijn pas zeer onlangs ter beschikking 
gekomen. Overleg erover moet nog 
plaatsvinden. 

De heer De Korte (VVD): Begrijp ik 
goed dat de Minister de zaak van de 
medische specialisten en alles 
daaromheen doorschuift naar de 
begrotingsbehandeling van Volksge-
zondheid? Doet hij dat impliciet dan 
ook met het afbouwschema? 

Minister Den Uyl: Integendeel, wat ik 
heb gezegd over het afbouwen van de 
restposten geldt voor alle groepen. 
Dat is de regel. De concrete toepassing 
voor verschillende groepen en 
categorieën van specialisten, waarover 
het nu gaat, is een eerste verantwoor-
delijkheid van de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Daarover wordt op korte termijn 
overleg gepleegd. 

De heer De Korte (VVD): De commis-
sie-Erdbrink heeft nu juist een verband 
gelegd tussen de afbouw en alles 
daaromheen. Zij heeft vastgesteld dat 
men die niet van elkaar kan losmaken. 
Nu koppelt de Minister ze toch los. Hij 
doet, in een heel ander verband, aan 
ontkoppelen. 

Minister Den Uyl: Neen, wij wil len 
echt dat de zaak nu zo snel mogelijk 
haar beslag krijgt. Wij doen dat echter 
erg zorgvuldig. 

De heer De Korte (VVD): Zorgvuldig 
ontkoppelen! 
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Minister Den Uyl: Wij maken de 
afbouw niet los van de voorgeschie-
denis en de afspraken. De afspraken 
worden gebruikt als uitgangspunten 
voor het te formuleren beleid. Ten 
aanzien van het tempo van de afbouw 
van de restposten heb ik duidelijk een 
algemene regel geformuleerd. Zonder 
dergelijke algemene regels is geen 
gecoördineerd en geïntegreerd 
inkomensbeleid mogelijk. De hele 
Kamer vraagt een geïntegreerd 
inkomensbeleid. Het is dan mi jn 
verantwoordeli jkheid, daarvoor 
algemene regels te formuleren, gelet 
ook op de bijzondere omstandigheden 
waarin ons land verkeert. 

De heer Toussaint vroeg naar de 
mogelijkheid van rechtstreekse 
regularisatie van inkomensvorming 
buiten de medische sector. Hij vroeg 
of wi j de gedachtenvorming over een 
dergelijke alternatieve benadering op 
gang wi lden brengen. Tenzij ik hem 
heb misverstaan, kan ik mij niet 
anders voorstellen dat een rechtstreek-
se regularisatie neerkomt op het in 
loondienstverband brengen van de 
vrije beroepen. Ik kan mij dit buiten 
loondienstverband moeilijk voorstel-
len. 

De heerToussaint (PvdA): Vastgesteld 
kan worden dat er af en toe enige 
polarisatie plaatsvindt, omdat zo 
nadrukkelijk tegenover elkaar gesteld 
worden de beoefenaren van vrije 
beroepen en het dienstverband, alsof 
daar helemaal niets tussen zit. Ik wijs 
hierbij op overgangsvormen, enzo-
voorts. De bewindslieden hebben 
uiteengezet hoe gecompliceerd het 
wordt, wanneer het beleid ten aanzien 
van de vrije beroepen in het vat van 
het prijsinkomensbeleid wordt 
gegoten. Ik denk dat meer helderheid 
wordt verschaft, wanneer wi j een 
beeld krijgen van wat er nog meer op 
de wereld voorhanden is. Ik zeg 
uitdrukkelijk niet 'te koop', maar 
'voorhanden'. 

Minister Den Uyl: Dan begrijp ik de 
opmerking van de heerToussaint 
beter. Men kan inderdaad denken aan 
tussenvormen die hier bruikbaar 
kunnen zijn om tot inkomensregulari-
satie te komen. Met een algemene 
formuler ing omtrent het brengen van 
vrije beroepen in dienstverband van 
de overheid ten aanzien van sommige 
categorieën beroepsbeoefenaren, 
moet grote voorzichtigheid worden 
betracht. Ik denk aan categorieën als 
advocaten of notarissen. Daar is de 
onafhankelijkheid ten opzichte van de 
overheid een groot goed. Daar zijn wi j 
het over eens. 

Blijft de vraag of hier tussenvormen 
voor denkbaar zijn. Bij de balie is wat 
dat betreft zeker van een ontwikkeling 
sprake. Jaren geleden was dit nauwe-
lijks bespreekbaar, maar nu wordt 
daar over tussenvormen nagedacht. 
Het is daarbij zeker van belang dat de 
Minister van Justitie een nader 
standpunt bepaalt en dit is ook 
onderweg. In die zin gesteld, kan ik de 
heer Toussaint toezeggen dat bij de 
bewindslieden bereidheid bestaat om 
dit punt te bezien. 

Volgens afspraak behandelt de 
Minister van Economische Zaken de 
problematiek die samenhangt met 
alle problemen rondom het aanwij-
zingsbesluit en de marktaspecten van 
het prijsinkomensbeleid. Mij rest nog 
een antwoord op de kritische vraag of 
over de aanwijzing van de vri je 
beroepsgroepen met betrokken 
beroepsorganisaties overleg is 
gepleegd. Dit is niet het geval geweest. 
Ik meen echter dat verwijten daarover 
niet gerechtvaardigd zijn. Ik benadruk 
dat bij de uitvoering van de tijdelijke 
wet, het eerstgenoemde besluit - het 
aanwijzingsbesluit - alleen de formele 
voorwaarde schept voor toepassing 
van de tijdelijke wet. Er zijn ook geen 
voorschriften opgenomen omtrent het 
te voeren overleg. De wet sluit zoiets 
niet uit, maar de Regering meent 
onderscheid te moeten maken tussen 
de aanwijzing van nieuwe groepen, 
waarvoor overleg zeker aangewezen 
zou zijn, en de aanwijzing van beroeps-
groepen, waarop het prijsinkomensbe-
leid reeds van toepassing was. Wij 
hebben nu te maken in het ontwerp-
besluit met de aanwijzing van de 
categorieën van beroepsbeoefenaren, 
waarvoor het prijsinkomensbeleid al 
plaatsvond en van toepassing was. 

Tegen die achtergrond kan ik 
weinig begrip opbrengen voor de 
opmerking in de brief van de Orde 
van Advocaten, waarin men zich 
beroept op afspraken. Met de Orde is 
reeds enige jaren bij een tariefsverho-
ging duidelijk afgesproken dat de 
principes van het prijs-/inkomensbe-
leid ook op advocaten van toepassing 
zouden zijn. De aanwijzing van de 
advocaten in het concept-aanwijzings-
besluit vloeit daaruit voort en is naar 
onze mening dan ook niet in strijd 
met de afspraak waarop de Orde zich 
beroept. 

De heer De Korte (VVD): Weet de heer 
Den Uyl dat de Orde van Advocaten 
een structuuronderzoek laat verrich-
ten? 

Minister Den Uyl: Dat is bekend. Dat 
onderzoek is ook nog niet afgesloten. 

Ik herhaal echter dat de aanwijzing 
voortvloeit uit het feit dat het prijs-/in-
komensbeleid ook op advocaten van 
toepassing was en is en dat daarover 
in eerdere fases overleg heeft plaats-
gevonden. 

De heer De Korte (VVD): Het algemene 
prijsbeleid is op iedereen van toepas-
sing, dus ook op belastingconsulenten 
en andere groepen. Dat argument telt 
dus niet. Ik heb horen verluiden dat 
voor het structuuronderzoek door de 
Orde een bedrag van ongeveer 4 ton 
is uitgetrokken, wat voor die organisa-
tie een groot bedrag is. Dat doet men 
natuurlijk niet zo maar uit liefdadig-
heid. Dat is ook aangekondigd bij uw 
ministerie. Daar vloeien toch zekere 
consequenties uit voort. Het is dan 
toch onzorgvuldig dat onderzoek niet 
af te wachten en hierover rustig al 
vast een besluit te nemen? 

Minister Den Uyl: Neen, de aanwijzing 
in het concept-aanwijzingsbesluit 
(straks in het besluit) schept de 
voorwaarde voor de vaststelling van 
een definitief norminkomen en van de 
restposten die voor advocaten van 
toepassing zullen zijn. Ik heb zoeven 
al aangeduid dat hierover, juist wat de 
advocaten betreft, nog veel overleg 
noodzakelijk zal zijn. Ik vind echter dat 
ten onrechte wordt aangevoerd door 
de Orde van Advocaten dat hij over 
de aanwijzing als beroepscategorie 
waarop de tijdelijke wet kan worden 
toegepast, zou moeten zijn gehoord. 
Dat zie ik niet in. De heer De Korte zou 
helemaal gelijk hebben als het 
standpunt van het kabinet met zich 
mee zou brengen, dat wi j op enigerlei 
wijze tekort zouden schieten in het te 
voeren overleg met de advocaten 
over maatregelen krachtens de wet. 
Maar dat stellen wi j ons voor zeer 
zorgvuldig te doen. 

D 
Minister Terlouw: Mijnheer de 
Voorzitter! De laatste minuten van de 
bijdrage van m ,n collega van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid handelden 
al over het ontwerp-aanwijzingsbe-
sluit, een onderwerp waarover door 
veel leden van de Kamer gisteren 
vragen zijn gesteld. In het bijzonder is 
gisteren opnieuw de discussie 
opgerakeld over de vraag of bepaalde 
categorieën beroepsbeoefenaren wel 
zijn te beschouwen als vri j beroep 
of zij in deze zin in aanmerking komen 
voor toepassing van de tijdelijke wet 
normering inkomens vrije beroepen. 
Het accent ligt hierbij op de in de 
memorie van antwoord bij het 
toenmalig wetsontwerp genoemde 
criteria. Daar staat: 
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'Het wetsontwerp richt zich op 
beroepsgroepen met een prijsafhanke-
lijk inkomen, indien en voor zover 
deze hun diensten verlenen op een al 
of niet, mede onder overheidsinvloed 
gebrekkig werkende markt èn daarmee 
hoge inkomens verwerven en/of de 
inkomensverwerving van deze groepen 
in belangrijke mate plaatsvindt door 
financiering uit collectieve middelen.' 

Voordat ik specifieker op dat 
aanwijzingsbesluit inga, wil ik enkele 
opmerkingen maken over het begrip 
'vrij beroep' in de sociaal-economische 
wetgeving. Het onderscheid vrij 
beroep versus onderneming, dat voor 
tal van wetten in Nederland relevant 
is, bij voorbeeld de Vestigingswet, de 
Wet economische mededinging, de 
Wet op de bedrijfsorganisatie en vele 
andere, is terug te voeren op de 
Grondwet. Zonder zich al te veel te 
bekommeren over hetgeen ter ene of 
ter andere zijde van die grens zou 
moeten liggen, is in de Grondwet een 
onderscheid gemaakt tussen beroep 
en bedrijf, waarbij men bij 'beroep' 
heeft gedacht aan vrije beroepen als 
dat van arts, advocaat en dergelijke. 

Aan dit grondwetsartikel is uitvoe-
ring gegeven in de Wet op de Bedrijfs-
organisatie op grond waarvan voor 
het bedrijfsleven zogenaamde 
schappen kunnen worden ingesteld. 
Vrije beroepen zijn van die schappen 
uitgesloten. 

Een algemene tegenhanger van de 
bedoelde wet is er voor de vrije 
beroepen niet. Voorkeur is gegeven 
aan afzonderlijke regelingen, zoals bij 
voorbeeld de tot stand gekomen 
Advocatenwet en de Wet op de 
Registeraccountants. Daaruit kan dan 
wel de conclusie worden getrokken 
dat de beroepen advocaat en register-
accountant tot de vrije beroepen 
gerekend moeten worden, maar het 
begrip 'vrij beroep' als zodanig wordt 
er niet mee omschreven. Ook bij 
andere sociaal-economische wetten is 
over die definitie geen juridisch 
uitsluitsel te geven. 

Ook in economische termen is de 
scheidslijn vrij beroep tegenover 
onderneming niet scherp te trekken. 
De aard of de omvang van de arbeids-
organisatie lijkt geen criterium te 
zijn. Een zelfde beroep wordt soms 
door solisten als natuurlijk persoon of 
in een rechtspersoonlijkheid bezitten-
de constructie, soms in associatie 
tussen enkele beroepsgenoten en 
soms in grote arbeidsorganisaties 
uitgeoefend. In dergelijke groepen 
hanteert men daarbij een zelfde 

tarifiëring. Een onderscheid naar 
organisatievorm zou voor tai van 
sociaal-economische wetten zeer 
onwerkzaam zijn, niet in de laatste 
plaats voor de toepassing van de 
Prijzenwet. In de praktijk van het prijs-
en inkomensbeleid is de bestaande 
variëteit in vrije beroepen onder meer 
tegemoet getreden met de onderken-
ning van specifieke aspecten van 
'bedrijfsachtige' vrije beroepen. Een 
omschrijving die misschien niet mooi, 
maar wel duidelijk is. 

Waar juridische en economische 
onderscheidscriteria tot dusverre te 
wensen overlieten, zou men het 
misschien met een sociologische 
afbakening kunnen proberen. Daarbij 
komen dan al gauw kenmerken naar 
boven als het persoonlijk element 
in de dienstverlening, het professione-
le karakter van de dienst, aspecten 
van mentaliteit en beroepsethiek en 
dergelijke. Dat is dan in tegenstelling 
tot bij voorbeeld een louter commer-
ciële instelling. Dergelijke criteria 
bieden echter ook niet de rechtszeker-
heid die de wetgever pleegt te bieden. 
Dit is nog eens uitvoerig aan de orde 
geweest bij de kamerbehandeling 
van de Tijdelijke Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaars. 

Ik zou de volgende conclusie wil len 
trekken. Er is tot dusverre geen 
bruikbare definitie van het begrip 'vrij 
beroep' beschikbaar. Waarom niet? 
Die is er niet omdat het gewoon geen 
scherp afgebakend fenomeen is. 

Nadat door uitspraken van de 
president van de Haagse rechtbank, 
eind 1980, onzekerheid was ontstaan 
over de wettelijke basis van het te 
voeren prijs- en inkomensbeleid, heeft 
de toenmalige Regering geen twijfel 
willen laten bestaan over haar 
intenties. Zo spoedig mogelijk moest 
daarover zekerheid worden verkregen. 
Daar het begrip 'vrije beroepsbeoefe-
naars' geen nauwkeurig omschreven, 
geen vastgelegd begrip is, moest die 
zekerheid en duidelijkheid toch op een 
andere manier worden gebracht. Aan 
de orde was de continuering van het 
door de Tweede Kamer vri jwel 
unaniem gesteunde prijs- en inko-
mensbeleid met betrekking tot de 
beoefenaars van vrije beroepen. 

Volstrekt duidelijk heeft de Regering 
vanaf het moment van indiening van 
het wetsontwerp tot en met het 
moment van toelichting van het 
regeringsstandpunt in deze Kamer en 
bij de stemmingen laten weten, dat zij 
die wet wilde kunnen toepassen voor 
de groepen waarvoor prijs- en 
inkomensbeleid werd gevoerd tot op 
dat moment, maar dat niet meer 

gevoerd kon worden na de uitspraak 
van de president van de Haagse 
rechtbank. Dat was de strekking van 
de wet en die strekking is gedurende 
de gehele behandeling van de wet 
overeind gebleven. 

In een bijlage bij de memorie van 
toelichting zijn de groepen, waarover 
het gaat, expliciet genoemd. In de 
memorie van antwoord heeft de 
Regering expliciet verwoord dat zij tot 
op dat moment geen intentie had om 
nieuwe groepen toe te voegen. Toen 
het nieuwe wettelijke instrument in de 
vorm van de Tijdelijke Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaren 
werd gegoten is bij gebrek aan meer 
adequate beschrijvingen uitgegaan 
van het begrip 'vrij beroep' zoals dit in 
het spraakgebruik bestaat. Om 
evenwel nieuwe onzekerheid te 
voorkomen hebben de toenmalige 
ministers Albeda en Van Aardenne 
zich niet willen verlaten op dat spraak-
gebruik, maar een artikel 1, lid 1 
geformuleerd. 

Mevrouw Dekker (D'66): De Minister 
zegt met zoveel woorden dat bij de 
behandeling van de Tijdelijke Wet 
normering inkomens vrije-beroepsbe-
oefenaars duidelijk is gemaakt dat de 
kring van vrije beroepen wordt 
beperkt tot de lijst in bijlage 1 van de 
memorie van toelichting op het 
wetsontwerp. In de memorie van 
toelichting van de Regering wordt 
echter uitdrukkelijk gesteld dat 
behalve de in de bijlage opgenomen 
beroepsgroepen ook andere groepen 
onder de werking van de wettelijke 
normering kunnen worden gebracht. 
Hierbij zijn met name de belastingcon-
sulenten genoemd. 

Minister Terlouw: Dit klopt. Ik heb al 
gezegd dat het kabinet toen expliciet 
heeft gezegd dat het op dat moment 
geen voornemens had, beroepen aan 
de lijst toe te voegen. Tegelijkertijd is 
in overleg met het parlement ertoe 
besloten, in ieder geval criteria in de 
wet op te nemen, zodat als nieuwe 
beroepsgroepen aan de lijst worden 
toegevoegd, het in de wet vastligt aan 
welke criteria zij in ieder geval moeten 
voldoen. 

De heer De Korte (VVD): Dit is onjuist. 
De toevoeging van de criteria is 
afkomstig van een amendement van 
de fractie van de VVD. Amendementen 
hebben ook waarde in die zin dat zij 
tot uitdrukking brengen de bedoelin-
gen van degenen die de amendemen-
ten hebben geformuleerd. Onze 
bedoeling was niet alleen voor 
nieuwe groepen de criteria toe te 
passen, maar voor alle groepen. Dit 
ligt nogal voor de hand. 
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Minister Terlouw: Zeker. Ik meen dat 
wij hierover helderheid met elkaar 
hebben. 

Het toenmalige kabinet wilde 
evenals het huidige een prijs- en 
inkomensbeleid voeren voor enkele 
beroepsgroepen waarvoor al zeer 
lang een prijs- en inkomensbeleid 
werd gevoerd. Toen men een beroep 
deed op de rechter, heeft deze gezegd 
dat, omdat er een inkomenspolitiek 
argument werd gebruikt en er niet 
alleen op grond van prijsbeleid werd 
gehandeld, hij de toepassing van de 
Prijzen wet niet kon toestaan. Het toen 
malige kabinet heeft toen besloten, 
hieraan een wettelijke basis te geven 
en heeft hiervoor de Tijdelijke Wet 
normering inkomens vrije-beroepsbe-
oefenaars ingediend met de bedoeling, 
het prijs- en inkomensbeleid te 
kunnen blijven voeren voor de 
groepen waarvoor men dit al voerde. 

In een discussie met de Kamer is de 
wenselijkheid uitgesproken, hieraan 
criteria te verbinden. Deze zijn 
verwoord in een amendement van de 
heer De Korte. De zestien groepen 
voldoen aan deze criteria. Het is niet 
uitgesloten, al had het toenmalige 
kabinet geen voornemens tot het 
aanwijzen van nieuwe groepen, dat 
dit alsnog gebeurt. Hiervoor dienen 
dan tevens de criteria die de heer De 
Korte met zijn amendement in de 
wetstekst heeft gebracht. 

De heer De Vries (CDA): Misschien wi l 
de Minister toelichten wat het karakter 
is van het betoog dat hij zojuist heeft 
gehouden. Ik proef de ondertoon dat 
de criteria niet belangrijk zijn en dat 
het erom ging, een instrument te 
hebben om het oude beleid voort te 
zetten. Als men criteria hiertoe in een 
wet vastlegt, moeten deze van 
toepassing zijn op de groepen 
waarvoor het beleid van toepassing 
is. De redenering van de Minister kan 
niet bedoeld zijn om te zeggen dat het 
niet erop aankomt of de criteria van 
toepassing zijn op de zestien groepen. 

Minister Terlouw: Dit is niet mijn 
bedoeling. Mijn bedoeling was de 
politieke achtergrond te schetsen van 
waaruit de criteria afkomstig zijn. 
Vanzelfsprekend behoort men 
volgens de criteria in een wet te 
handelen. Wij doen dit; hierop kom ik 
straks terug. Op de groepen die in de 
aanwijzingsbeschikking zijn genoemd, 
zijn de criteria van toepassing. Het 
leek mij goed, in herinnering te 
roepen vanuit welke politieke intentie 
dit alles tot stand is gekomen, omdat 
wi j er niet aan kunnen voorbijgaan 

dat, voordat de Tijdelijke Wet norme-
ring inkomens vrije-beroepsbeoefe-
naars van toepassing was, op de nu 
genoemde groepen al prijs- en 
inkomensbeleid van toepassing was 
en in de toekomst zal worden toege-
past. 

De Voorzitter: Willen de leden 
bedenken dat er nog een tweede 
termijn komt? 

Minister Terlouw: Door mijn beant-
woording van de interrupties kan ik 
een deel van mijn tekst overslaan, wat 
de Voorzitter welkom zal zijn. 

Samenvattend merk ik het volgende 
op. De exercitie om het theoretische 
kader voor de afbakening van de vrije 
beroepen in relatie tot de toepassing 
van de Tijdelijke Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaars, 
zoals deze in het samenspel tussen 
Regering en parlement heeft plaatsge-
vonden, heeft niets afgedaan - mis-
schien is het beter, het op deze wijze 
teformuleren - a a n het oorspronkelijke 
voornemen van de Regering, het 
prijs- en inkomensbeleid te continue-
ren en dus de Tijdelijke Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaars te 
kunnen toepassen op de oorspronke-
lijke zestien groepen. 

Het vorige kabinet heeft die bedoe-
ling steeds vooropgesteld, ook bij de 
beantwoording van specifieke vragen 
van de Kamer over bepaalde beroeps-
groepen, en bij haar standpuntbepa-
ling over de amendementen op het 
wetsontwerp. Uit de parlementaire 
behandeling van deze wet kan naar 
het oordeel van de Regering de 
conclusie worden getrokken dat de 
wet op de categorieën die in de 
bijlage van de memorie van toelichting 
daarbij worden genoemd, kan worden 
toegepast. 

Wij zijn van mening dat de gevoerde, 
fundamentele discussie over het vrije 
beroep en over de toepassing van de 
Tijdelijke Wet normering inkomens 
vrije-beroepsbeoefenaars van belang 
is geweest. Niet alleen heeft die 
discussie, zoals gezegd, de leidraad 
geleverd voor eventueel nieuw aan te 
wijzen groepen; bovendien kan zij 
betekenis hebben voor datgene wat 
na 1985 zal gaan gebeuren, wanneer 
de werkingsduur van de Tijdelijke Wet 
normering voorbij zal zijn. Voor de 
verdere ontwikkeling van dit toch nog 
jonge beleidsgebied is één en ander 
in ieder geval door de betrokken 
bewindslieden als zinvol en stimule-
rend ervaren. Bovendien zullen 
discussies over en ervaringen met de 
Tijdelijke Wet normering van betekenis 
kunnen zijn, in relatie tot het bredere 
terrein van het inkomensbeleid. 

Daarbij denk ik aan de adviesaanvrage 
aan de SER over een raamwet op de 
inkomensvorming. 

De Kamer heeft nogal wat kritiek 
geleverd op de aanwijzing van een 
aantal beroepsgroepen die behoren 
tot de zestien, oorspronkelijk bij het 
wetsontwerp genoemde categorieën. 
Op de aanwijziging van die groepen 
heb ik in algemene zin gereageerd. Ik 
wi l er nu nog wel in meer specifieke 
zin op terugkomen. 

Voordat ik daartoe overga, moet ik 
twee algemene opmerkingen maken 
over de aanwijzing. Geen van de 
leden uwer Kamer heeft kritische 
opmerkingen gemaakt over de 
aanwijzing van enkele beroepsgroepen 
uit de gezondheidszorg, die niet bij de 
behandeling van het wetsontwerp 
was voorzien. Kennelijk heeft het 
criterium ' inkomen in belangrijke 
mate uit de collectieve middelen 
verkregen' de Kamer zonder meer 
overtuigd. De aanwijzing van die 
groepen houdt verband met het feit 
dat voor hen, op basis van de Wet 
tarieven gezondheidszorg, norminko-
mens zullen moeten worden vastge-
steld. 

Die wet biedt voor de vaststelling 
van die norminkomens niet de 
procedurele garanties die in de 
Tijdelijke Wet normering inkomens 
vrije-beroepsbeoefenaars zijn inge-
bouwd en die mede aanleiding 
vormden tot de indiening daarvan. Op 
deze wijze worden aan de bedoeide 
paramedische beroepsgroepen dus 
ongevraagd dezelfde waarborgen 
gegeven als aan de andere - medi-
sche - beroepsgroepen. Volledigheids-
halve merk ik op dat wi j voor aanwij-
zing op deze gronden evenmin 
overleg met de betrokken beroeps-
groepen noodzakelijk hebben geoor-
deeld. 

Mijn tweede opmerking heeft 
betrekking op de vraag van de heer 
De Vries waarom het criterium 'hoge 
inkomen had besproken in de toelich-
aanwijzing is verschenen. Voor de 
hierboven besproken groepen, die in 
verband met de Wet tarieven gezond-
heidszorg als nieuwe groepen zijn 
aangewezen, is het inkomenscriterium 
niet relevant. Dat zal de heer De Vries 
waarschijnlijk met mij eens zijn. Van 
de oorspronkelijke zestien groepen, 
die voor het merendeel in het ontwerp-
aanwijzingsbesluit voorkomen, 
hebben wi j echter de globale inko-
menssituatie bekend verondersteld. 
Regelmatig, wanneer Kamer en 
kabinet over het prijs- en inkomensbe-
leid spreken, wordt er immers op 
gewezen dat de meeste vrije-beroeps-
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beoefenaars zich bevinden aan de top 
van de inkomenspyramide. Misschien 
was het kabinet vollediger geweest zo 
het behalve de marktaspecten ook het 
inkomen had besproken in de toelich-
ting. Anderzijds mag ik erop wijzen 
dat de indieners - ik kijk naar de heer 
De Korte - en ondersteuners van het 
amendement op het wetsontwerp 
waarover wij spreken dat tot het 
huidige artikel 1, lid 4 heeft geleid zelf 
het criterium 'hoge inkomens' ook 
daaruit hebben weggelaten. 

De heer De Korte (VVD): Ja, met 
opzet, omdat het een afgeleid criterium 
is. 

Minister Terlouw: Daarover kunnen 
wij het in vrij hoge mate met elkaar 
eens zijn. Ik deel namelijk de zienswijze 
van de heer De Vries, waar hij het 
criterium 'hoge inkomens' verbindt 
aan dat van de gebrekkige marktwer-
king. Deze zaken hebben met elkaar te 
maken. In die zin is het inderdaad 
geen zelfstandig criterium. De formu-
lering in de memorie van antwoord 
op blz. 7 geeft deze zienswijze ove-
rigens duidelijker weer dan het door 
de heer De Vries aangehaalde citaat 
uit de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. 
Ik zal enkele meer concrete vragen 
met betrekking tot enkele van de 
vrije-beroepsgroepen beantwoorden. 
Ik wi l de heer De Korte erop wijzen, 
dat bouwkundige architecten wel 
degelijk zijn aangewezen in het 
ontwerp-besluit, dit in tegenstelling 
tot de interieurarchitecten die tot de 
afvallers behoren. In de door de heer 
De Korte ingediende motie staat het 
misschien iets anders dan hij precies 
bedoelde. 

Met betrekking tot de inhoud van de 
door de Bond van Nederlandse 
Architecten naar aanleiding van de 
aanwijzing geschreven brief wi l ik 
opmerken, dat bouwkundige architec-
ten zelf de aanwijzing als zodanig niet 
aanvechten. Veeleer blijkt uit de brief, 
dat de beroepsgroep bang is dat de 
specifieke aspecten van het meer 
bedrijfsmatige vrije beroep in de 
benadering van de wet onvoldoende 
tot hun recht zullen komen, dit mede 
op grond van de toelichting op de 
aanwijzing. De voor de beroepsgroep 
specifieke elementen komen echter 
niet bij de aanwijzing aan de orde, 
maar bij toepassing in de vorm van 
de vaststelling van een aanvaardbaar 
inkomen en de daarbij in acht te 
nemen marges voor de marktrisico's. 

De door de Orde van Advocaten in 
haar brief naar voren gebrachte 

bezwaren hebben bij verschillende 
leden een goed gehoor gevonden. Ik 
ben echter toch niet van al leargumen-
ten onder de indruk. De VVD-fractie 
heeft de nogal hardnekkige opvatting 
dat 'belangrijk' hetzelfde betekent als 
'overwegend'. Het criterium 'inkomens 
in belangrijke mate gefinancierd door 
de collectieve middelen' is ook door 
de vorige bewindslieden steeds van 
toepassing verklaard op de advocaten. 
Daarbij werd het door de advocatuur 
verstrekte cijfer van 25% genoemd. 
Blijkbaar is dan 25% - zo is uit de 
behandeling van de wet gebleken -
'in belangrijke mate'. Dat is natuurlijk 
niet overwegend. 

De heer De Korte (VVD): Dat is ook 
door mij bestreden! Ik heb eveneens 
gezegd, dat zij daarom niet onder het 
criterium vallen. 

Minister Terlouw: Dat is door u 
bestreden bij de totstandkoming van 
de wet, maar de wet bestaat nu, de 
wet heeft een geschiedenis en zij 
heeft een toelichting. Alles wat bij de 
totstandkoming van de wet is gezegd, is 
relevant. Daarbij is gebleken, dat - in 
de bedoeling van de wetgevers -
25% althans in dit verband betekent 
'in belangrijke mate'. Zo moet een wet 
worden geïnterpreteerd: men bekijkt 
toch de interpretatie van bepaalde 
uitdrukkingen! Bovendien gaat het 
hier om een gestaag groeiende quote, 
zoals de heer Wil lems gisteren terecht 
opmerkte. 

Over het procesmonopolie van de 
advocatuur heeft de heer De Korte 
niet gesproken. Hij sprak wel over de 
concurrentie die advocaten op 
deelterreinen ondervinden van 
notarissen, belastingconsulenten en 
anderen. Daartegenover staat dan 
weer het procesmonopolie, zo is mijn 
mening. 

De doorzichtigheid van het tarief 
acht ik nog niet onomstotelijk bewezen 
bij de advocatuur. Vorderingen zijn 
wel gemaakt, maar de advocaat is 
doorgaans toch niet in staat de 
uitkomst van zijn declaratie precies te 
voorspellen omdat de mate waarin hij 
in het declaratiesysteem weegt - de 
moeili jkheidsgraad, de bewerkelijk-
heid en dergelijke - maar ten dele van 
te voren is in te schatten. 

De prijsconcurrentie tussen advoca-
ten onderling is onlangs verder 
gereduceerd door de invoering van 
het 'toga-tarief' - tarief voor een 
oriënterend gesprek advocaten - van 
f 50,- . De cliënt moet voortaan iedere 
advocaat die hij offerte wi l vragen 
apart dit bedrag betalen. De ontwikke-
ling ten aanzien van de rechtsbijstands-

verzekering is daarentegen onzerzijds 
misschien te sterk ingeschat. 

Van de inkomenscijfers waarop de 
Orde van Advocaten zich beroept, ben 
ik niet onder de indruk. Aan de 
CBS-enquête in 1972 is door slechts 
11 % van de advocaten meegedaan en 
de cijfers uit het recente WODC-
onderzoek - het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van Justitie - zijn niet gecorrigeerd 
voor part-timers - die vooral in de 
advocatuur niet te verwaarlozen zijn -
en voor stagiaires, die ongeveer 
eenderde van de advocatuur vormen. 

De heren De Korte en Van der Vlies 
vinden de conjunctuurgevoeligheid 
van de notarisinkomens een reden 
om de notarissen niet aan te wijzen. 
Het feit dat de notarissen de gevolgen 
ondervinden van de ontwikkelingen 
op de woningmarkt - waardoor zij 
inderdaad conjunctuurgevoelig zijn -
wil nog niet zeggen, dat er bij de 
notarissen sprake is van een voldoende 
marktwerking. Het feit dat notarissen 
verplicht zijn voor akten met betrekking 
tot onroerend goed uniforme tarieven 
te hanteren, duidt eerder op het 
tegendeel. Bovendien is er geen vrije 
toetreding tot het beroep mogelijk 
door het standplaatsenbeleid. Een en 
ander houdt ook een beperking van 
de marktwerking in. Dit zijn, dunkt 
mij , voldoende argumenten om tot 
aanwijzing over te gaan. De groep 
voldoet aan de criteria die in de wet 
zijn neergelegd. Bij de uitvoering van 
het beleid zullen wi j uiteraard met de 
conjunctuurgevoeligheid rekening 
houden, zoals dit gebeurt bij alle 
groepen die daarvoor in aanmerking 
komen. 

Dan kom ik nu bij de registeraccoun-
tants, en de stedebouwkundigen en 
de raadgevend ingenieurs waarover 
de VVD ook heeft gesproken. In de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag met betrekking tot de tijdelijke 
wet normering zijn ook voor deze 
groepen marktwerkingsbeperkende 
factoren genoemd. 

Zoals uit het begin van mijn betoog 
naar voren is gekomen, achten wij 
een en ander voldoende om de 
groepen aan te wijzen en daarmee het 
prijs- en inkomensbeleid dat er al 
voor hen was, te continueren. Wij 
hebben uit de aanneming van het 
amendement op artikel 1 van de wet 
niet afgeleid, dat de meerderheid van 
de Kamer voor ogen had om via deze 
weg een aantal beroepsgroepen uit 
het gangbare prijs- en inkomensbeleid 
te schrappen. Dan had de Kamer dit, 
dunkt mij, toen wel duidelijker 
aangegeven. 
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Dit alles neemt niet weg, dat er 
beslist gradaties zijn voor de mate 
waarin het vrije-beroepskarakter, in 
termen van de criteria van de wet, bij 
de verschillende groepen aanwezig 
geacht kan worden. Nu kan ertussen 
de Kamer en het kabinet met name 
over grensgevallen natuurlijk een 
'welles-nietesgesprek' plaatsvinden, 
alsof de zaken zwart/wit zouden zijn. 
Ik stel echter liever met de heer De 
Vries vast, dat door bepaalde groepen 
in minder sterke mate aan de criteria 
wordt voldaan, dan door andere; dat 
kunnen wi j in ieder geval in dit debat 
vaststellen. Naar ons oordeel kan bij 
de praktische uitwerking van het 
beleid in voldoende mate met die 
gradaties rekening worden gehouden. 
Wij zullen ook gaandeweg proberen 
dit beter in het beleid tot uitdrukking 
te laten komen, hetzij via risicomarges, 
hetzij bij de keuze van het norminko-
men. Ook zijn verschillende norminko-
mens binnen één beroepsgroep zeker 
mogelijk. Het kabinet stelt het dan ook 
op prijs, dat de heer De Vries ons 
namens zijn fractie in deze fase het 
voordeel van de twijfel wi l geven. 

Het voorgaande betoog betekent 
vanzelfsprekend, dat ik de Kamer 
aanneming van de motie van de heer 
De Korte op stuk nummer 15 moet 
ontraden. 

De heer Schutte heeft in verband 
met de in de vrije-beroepssectoren 
meer of minder gebrekkig functione-
rende markt gevraagd, of de Regering 
het tot haar taak rekent om de 
werking van de markt te versterken. In 
beginsel luidt het antwoord op deze 
vraag bevestigend. Evenwel dient ook 
te worden opgemerkt, dat een 
dergelijk beleid juist bij vrije beroepen 
aan beperkingen onderhevig is. 
Immers, in deze sectoren wordt de 
overheid via allerlei voorschriften de 
taak toegewezen om regulerend op te 
treden om de kwaliteit van de dienst-
verlening zo veel mogelijk te bescher-
men. 

De aard van de dienst leent zich 
hierbij niet altijd voor onbelemmerde 
mededinging. De toelatings- en 
kwaliteitsvoorschriften die eruit 
voortvloeien, zijn tegelijkertijd 
elementen die een beperkende 
invloed uitoefenen op de marktwer-
king; dat is dan onvermijdelijk. In de 
stukken ter zake van de behandeling 
van de wet van het vorige jaar wordt 
hierop overigens uitvoeriger inge-
gaan; hiernaar mag ik verder wel 
verwijzen. 

De heer Toussaint heeft gevraagd 
op welke wijze het algemene prijsbe-

leid wordt toegepast op belastingcon-
sulenten en makelaars en meer in het 
algemeen op de beroepsgroepen die 
niet in het aanwijzingsbesluit zijn 
genoemd. Tenzij voor deze groepen 
een afzonderlijke sectorbeschikking 
geldt, vallen dienstverlenende 
bedrijven, inclusief zelfstandigen, 
onder de Prijzenbeschikking goederen 
en diensten 1982 en meer in het 
bijzonder onder de dienstenregel. Dit 
houdt in dat de kostenstijgingen op 
basis van een gemiddelde calculatie 
voor de commerciële dienstverlening 
in twee fasen mogen worden doorbe-
rekend. 

Hieronder is een trendmatige 
loonkostenstijging begrepen, maar 
ook het enigszins drukkende effect 
van het zogeheten normatieve 
element. Daarover zullen wi j nog wel 
eens aan de hand van een meer 
specifiek prijzendebat van gedachten 
kunnen wisselen. Voor makelaars 
geldt wel een sectorbeschikking. 
Daarbij worden de principes van het 
algemene prijzenbeleid toegepast. 
Evenals dit in de handel het geval is, 
worden de makelaars geconfronteerd 
met extra kostenstijgingen per dienst, 
als gevolg van een daling van het 
omzetvolume. 

Uit mijn brief over het prijsbeleid 
van 1982 zal men hebben opgemaakt, 
dat ik daling van het omzetvolume 
niet als vanzelfsprekend in de prijzen 
zou wil len compenseren. Speciaal 
voor de makelaars geldt, dat de 
huizenprijs waarover de courtage 
wordt berekend, reeds enige jaren 
dalende is. Naast dergelijke specifieke 
omstandigheden is de in een beroeps-
groep gebruikelijke wijze van tariefstel-
l ing, zoals bij tuin- en landschapsarchi-
tecten en bij interieurarchitecten, een 
belangrijke aanleiding tot het uitvaar-
digen van een aparte sectorbeschik-
king. Voor de laatstgenoemde 
beroepsgroepen zijn de in het alge-
meen prijsbeleid gehanteerde kosten-
mutaties bepalend voor de toe te 
stane tarief mutatie met dien verstande 
dat de arbeidsbeloning van de vrije 
beroepsbeoefenaar het daarmee 
overeenkomende loonniveau in 1982 
zal volgen. 

De heer De Vries merkte op, dat het 
misschien verstandiger zou zijn, het 
prijs- en inkomensbeleid te beperken 
tot de wettelijke domeinposities van 
die beroepsgroepen; bij voorbeeld 
wanneer een advocaat aan de balie 
werkt of een arts in het ziekenhuis wel 
en daarbuiten, waar meer concurren-
tie is, misschien niet. Ik denk, dat deze 
zaak interessant genoeg is om te 
bekijken. De noodzaak tot aanwijzing 

van de beroepsgroepen blijft overigens 
onverlet en ik voorzie bij de uitwerking 
toch nogal problemen rijzen. Om des 
tijds wille zal ik hierop niet ingaan. 

Ik ben het met de heer De Vries 
eens, dat het moeilijk is om voor 
bepaalde beroepsgroepen, zoals bij 
voorbeeld advocaten, en registerac-
countants, tot een billijke regeling te 
komen. Men moet daarbij de moeilijk-
heden natuurlijk niet uit de weg gaan. 
Ik wi l echter duidelijk stellen, dat wi j 
de intentie hebben om pas dan tot 
regelingen te komen voor een aantal 
groepen - dit geldt uiteraard voor alle 
groepen - , als deze regelingen de 
toets van de billijkheid kunnen 
doorstaan. Ik roep daarbij de woorden 
van mijn collega in herinnering over 
het hanteren van meerdere norminko-
mens binnen een beroepsgroep. 

De heer Schutte heeft gevraagd of 
het niet noemen van makelaars in het 
aanwijzingsbesluit mede een gevolg 
is van de huidige situatie op de 
woningmarkt. Het antwoord op deze 
vraag is 'nee'. Het instorten van deze 
markt veroorzaakt uiteraard een 
inkomensdaling. Dit werkt ook door 
op de inkomens van bouwkundige 
architecten, notarissen, enz. Het feit, 
dat deze beroepsgroepen conjunctuur-
gevoelig zijn, wil nog niet zeggen, dat 
er sprake is van een goede marktwer-
king. Het is een geheel andere factor. 

Ik wi l in dit verband volstaan met te 
wijzen op het ontbreken van de 
onderlinge prijsconcurrentie ten 
gevolge van het hanteren van uniforme 
tarief stelsels. Een dalende of stijgende 
conjunctuur doet aan deze criteria 
natuurlijk niets af. Het al dan niet 
aanwijzen van een vrije beroepsgroep 
moet, dunkt mij , los staan van de 
feitelijke inkomenssituatie in een 
bepaald jaar. Dat heeft er niet direct 
mee te maken. Het heeft natuurlijk 
wel invloed op de vraag of men 
afwijkt van een norminkomen. Het 
vooralsnog niet aanwijzen van 
makelaars houdt derhalve vooral 
verband met de juist op dit moment 
lopende studie en met de discussie 
over de inhoud en de nadere structu-
rering van het makelaarsberoep. 

De heer De Korte (VVD): Wat is in dit 
opzicht dan het verschil tussen 
makelaars en advocaten onder wie 
een structuurenquête wordt gehouden 
Wil de Minister mij dat duidelijk 
maken? 

Minister Terlouw: Ten eerste is er een 
verschil in de mate waarin inkomen 
genoten wordt uit de collectieve 
middelen. Ten tweede is er een 
verschil in de variatie in het beroep en 
de doorzichtigheid van de tarieven. 

Tweede Kamer 
20 januari 1982 Vrije beroepsbeoefenaren 1352 



Terlouw 

De variatie in inkomen van de make-
laars is ook aanzienlijk groter. Er 
worden aanzienlijke inkomens 
genoten en ook zeer lage. 

De heer De Korte (VVD): Ik houd de 
Minister aan deze woorden. Hij zal 
zien, dat het andersom is. 

Minister Terlouw: Dit laatste geldt 
inderdaad ook voor advocaten. 
Daarbij bestaan ook enorme verschil-
len in inkomen. Ik noemde reeds een 
aantal redenen, waarom wij menen 
dat advocaten nu wel moeten worden 
genoemd. Misschien worden de 
makelaars er ook nog wel eens 
bijgezet. Op dit moment zien wi j 
hiervoor geen reden. 

Verschillende fracties hebben 
gevraagd naar beschikbaar cijfermate-
riaal. De heer Wil lems vraagt of het 
kabinet de cijfers uit het IVA-rapport 
'Toetredingsbeperkingen' niet kent en 
waar het antwoord blijft op de 
schriftelijke vragen aan de Minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne over de cijfers van specialistenin-
komens in het rapport 'Aankleden of 
uitkleden' van de Katholieke Hoge-
school te Ti lburg. 

Het is aardig op te merken dat de 
IVA-cijfers zijn ontleend aan de 
brieven over ons prijs- en inkomens-
beleid aan de Tweede Kamer. De 
antwoorden op de schriftelijke vragen 
zijn bij mijn weten inmiddels verzon-
den. 

Mevrouw Dekker heeft een aantal 
principiële vragen gesteld over de 
wijze van enquêtering en de kwaliteit 
van het cijfermateriaal. Ik moge haar 
kortheidshalve verwijzen naar een 
uitvoerige passage hierover in het 
verslag inzake het in 1981 gevoerde 
beleid van 11 mei van het vorige jaar. 
In dit voorjaar zal overigens een 
nieuw verslag over het prijs- en 
inkomensbeleid verschijnen. 

De heer Toussaint heeft gezegd: 
van de beleidslijn, dat de enquêtecij-
fers over de hele linie geactualiseerd 
moesten worden, lijkt onder het 
vorige kabinet niet veel terecht te zijn 
gekomen. Hij vroeg: op grond van 
welke cijfers werken wij nu? 

Het is juist dat inzake de beleidsvoor-
nemens met betrekking tot het beleid 
inzake vrije beroepen door onze 
voorgangers is aangekondigd dat 
nieuwe inkomens- en kostengegevens 
moesten worden verzameld. Ik moet 
vaststellen dat de onzekerheid, 
waarmee de juridische impasse het 
vorige jaar gepaard ging, tot gevolg 
heeft gehad dat de overheid in het 
overleg met de beroepsorganisaties 

minder nadrukkelijk een bepaald 
tempo heeft kunnen afdwingen in het 
vorige jaar. 

Er is inderdaad een vertraging 
opgetreden, waarover mijn collega al 
heeft gesproken. De stand van zaken 
is, dat zeer binnenkort cijfers zullen 
binnenkomen van notarissen, tandart-
sen en architecten. De voorbereiding, 
respectievelijk de uitvoering van de 
enquêtering is voorts bij huisartsen, 
apothekers, tandartsspecialisten, 
fysiotherapeuten, raadgevend 
ingenieurs en interieurarchitecten 
zozeer gevorderd dat nog in 1982 
resultaten kunnen worden verwacht. 
Alleen met betrekking tot de register-
accountants, de stedebouwkundigen 
en de tuin- en landschapsarchitecten 
is nog geen begin gemaakt met de 
enquêtering. 

Het ligt in de bedoeling, de omzet-
en kostenenquête ten aanzien van de 
dierenartsen in te passen in een meer 
omvattend onderzoek naar de functie 
van de dierenartsen en de structuur 
van hun beroepsbeoefening. 

Inzake de advocatuur zullen zeer 
binnenkort resultaten van het struc-
tuuronderzoek op tafel komen. Het is 
bekend - er is op gewezen door 
enkele leden - dat de advocatuur zeer 
heterogeen is samengesteld. Op 
grond van het structuuronderzoek zal 
moeten worden besproken of ten 
behoeve van het tweede deel - de 
inkomensenquête - verschillende 
typen van advocatenpraktijken 
kunnen worden onderscheiden. 

Dan wi l ik nog iets zeggen over de 
medische specialisten. Als uitvloeisel 
van het in 1980 tussen de overheid en 
de LSV overeengekomen protocol 
hebben twee onafhankelijke register-
accountants - de rekenmeesters, 
waarover mijn collega al sprak - een 
extrapolatie naar de jaren 1980 en 
1981 voltooid van uit 1977 stammende 
omzet- en kostengegevens. Wij zullen 
dus ook ten aanzien van de medische 
specialisten cijfers van recentere 
datum moeten krijgen. Dat zal 
waarschijnlijk moeten geschieden 
onder vigeur van de Wet tarieven 
gezondheidszorg. Verder verwijs ik 
naar hetgeen mijn collega hierover 
heeft gezegd. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer 
Toussaint heeft gevraagd of de 
bewindslieden bereid zijn na te gaan 
of een systeem van registratie van 
door medische specialisten gedecla-
reerde bedragen ook buiten de 
academische ziekenhuizen toepasbaar 
is, zo nodig via een aanwijzing ex 
artikel 19 van de Wet tarieven gezond-
heidszorg. 

Op grond van artikel 30 van die wet 
zal binnenkort een algemene maatre-
gel van bestuur tot stand komen 
waarin nadere bepalingen zijn 
opgenomen over de gegevens, die 
voor de onderscheiden organen van 
de gezondheidszorg moeten worden 
verstrekt aan het Centraal Orgaan 
Tarieven Gezondheidszorg, aan de 
Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en de Minister van 
Economische Zaken. Het is de bedoe-
ling dat op basis van die algemene 
maatregel van bestuur van de diverse 
medische en para-medische beroeps-
groepen sneller informatie wordt 
verkregen dan nu het geval is. Het 
moet mogelijk zijn dat bepaalde 
gegevens, bij voorbeeld de in een 
periode behaalde omzet, zelfs veel 
sneller beschikbaar zi jn; ik denk aan 
enkele maanden na het verstrijken 
van het jaar, waarop die omzetgege-
vens betrekking hebben. 

Een centrale registratie van alle 
gedeclareerde verrichtingen of 
dienstverlening - ik weet niet hoe je 
dat moet uitdrukken - is wat de 
medische specialisten betreft zeker 
gewenst. De betrokken bewindslieden 
hebben indertijd de desbetreffende 
aanbeveling van de commissie-Struc-
tuurhonorering medische specialisten 
onderschreven. 

Het al sinds lange t i jd bestaande 
registratiesysteem voor de zieken-
fondspraktijk moet hiervoor worden 
uitgebreid. De centrale registratie is 
een punt van overleg met de medische 
specialisten. 

De vraag, gesteld over de 5%-onze-
kerheidsmarge, is nogal technisch van 
aard. Het antwoord daarop zal ik 
schriftelijk geven, zo men dit prettiger 
vindt. 

Voorts zijn er vragen gesteld over 
de studie en de discussie over het 
inhoudelijke functioneren en de 
nadere structurering van de makelaar-
di j . De heer Toussaint vraagt wanneer 
een en ander wordt afgerond. Het is 
bekend, dat in september 1981 door 
de toenmalige Staatssecretaris van 
Economische Zaken, mede namens 
zijn collega van Justitie, aan de SER 
om advies is gevraagd over de 
bemiddeling in onroerend goed. Het 
gaat hier om een zeer ingewikkelde 
materie maar er is niettemin gevraagd 
om een snelle behandeling. Er is 
thans interdepartementaal overleg 
gaande over de opstelling van een 
wettelijke regeling, toegesneden op 
de afschaffing van het systeem van de 
dubbele courtageberekening. Over het 
ti jdstip, waarop het overleg is afge-
rond, kan ik helaas nog geen medede-
lingen doen. 
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Er zijn door de heer Toussaint 
vragen gesteld over het normatief 
maken van de kostenpost voor bij 
voorbeeld apothekers, over het 
overleg inzake de structuur voor de 
particuliere tarieven van tandartsen 
en over de belastingconsulenten. Om 
wil le van de ti jd stel ik voor dat wi j 
deze zaken nader behandelen als wi j 
het eerstvolgende jaarverslag over 
het prijs- en inkomensbeleid behande-
len, welk verslag over enkele maanden 
zal worden ingediend. Er is dan meer 
informatie over deze zaken beschik-
baar. 

Met betrekking tot de diensten van 
vrije beroepsbeoefenaren is gevraagd 
om de prijs-doorzichtigheid te 
bevorderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op grond 
van de Prijzenwet kunnen ook waar 
het déze diensten betreft maatregelen 
worden getroffen om de doorzichtig-
heid van de prijsstelling te bevorderen. 
Zo kunnen voorschriften worden 
vastgesteld, die een verplichting tot 
prijsaanduiding inhouden en ook het 
bekendmaken van gehanteerde 
uurtarieven en van prijzen van 
verwerkte materialen verplicht stellen. 

Verder bestaat de mogelijkheid het 
specificeren van rekeningen voor te 
schrijven. Wat betreft de diensten van 
paramedici en medici onderzoekt een 
interdepartementale werkgroep van 
Economische Zaken en Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne of en, zo ja, op 
welke wijze regels moeten worden 
gesteld voor de prijsaanduiding en de 
specificatie van rekeningen. Op grond 
van de Prijzenwet kan een dergelijke 
maatregel alleen worden genomen 
nadat ter zake advies is gevraagd aan 
de SER. Ook voor andere beroepsgroe-
pen zal worden nagegaan, of het 
gewenst is, gebruik te maken van de 
genoemde bevoegdheden. 

De 'neer Schutte vroeg welke 
bevoegdheden de Regering heeft 
voor de geforceerde afbouw van de 
goodwil l-som bij overname van 
artsenpraktijken. Mijnheer de Voorzit-
ter! Het huidige wettelijke instrumen-
tarium biedt geen mogelijkheden om 
die goodwil l-som bij overname 
rechtstreeks aan te pakken. Overigens 
bestaat de politieke wens om hieraan 
iets te doen wel degelijk. 

De heer Schutte vindt norminko-
mens mooi maar wijst erop dat vrije 
beroepsbeoefenaren 'vrije vogels' 
zijn. Welk controle-apparaat zal er nu 
worden ingeschakeld om de naleving 
van de norm in individuele gevallen te 
controleren en welke kosten zullen er 
aan die controle zijn verbonden? 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat niet 
om de individuele naleving van de 
inkomensnorm. Die norm is niet 
individueel bedoeld maar gericht op 
de beroepsgroep in haar geheel. 
Uiteindelijk leiden dergelijke normen 
tot pti,3voorschriften op grond van de 
Prijzenwet en de naleving van deze 
voorschriften wordt, zoals gebruikelijk, 
gecontroleerd door de ECD, zoals ook 
met betrekking tot andere prijsvoor-
schriften het geval is. Hieraan zijn 
geen of nauwelijks extra kosten 
verbonden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreek-
tijd in tweede termijn te bepalen op 
één derde van die in eerste termijn. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor hun antwoord, maar mijn zorg 
over de vertraging die zich heeft 
voorgedaan en in de toekomst 
wellicht opnieuw zal plaatsvinden is 
nog niet weggenomen. De zorg is 
bevestigd door de bewindslieden en 
wordt door hen gedeeld, maar is 
daarmee niet weggenomen, ook al 
worden er boze woorden aan gewijd, 
erop neerkomend dat het kabinet echt 
zijn best zal doen om het beleid in 
werkelijkheid om te zetten. Ik heb 
onder andere gevraagd welke acties 
het kabinet overweegt op het moment 
waarop het overleg met de verschillen-
de beroepsgroepen onbevredigend of 
vertragend verloopt. 

Ik vind dat wij te weinig harde 
toezeggingen hebben gekregen 
omtrent de tijdstippen waarop de 
adviescommissies klaar moeten zijn. 
Uiteraard ligt het niet in de macht van 
het kabinet, die te forceren, maar het 
kabinet zal toch als eerste grenzen 
moeten stellen aan de termijnen 
waaraan het overleg moet voldoen. 

Vervolgens ben ik benieuwd 
wanneer wi j de effecten van de 
consequenties van de voorlopige 
norminkomens op de vaststelling van 
prijzen en tarieven voor 1982 kunnen 
verwachten. Dit is het eerste stapje 
waaruit wi j in 1982 zullen kunnen 
opmaken dat er ernst wordt gemaakt 
met het verlagen van de veel te hoge 
tarieven van een groot aantal vrije 
beroepsbeoefenaren. 

Met name de Ministervan Economi-
sche Zaken heeft wel wat argumenten 
gegeven waarom de groepen die de 
VVD buiten het besluit wil houden 
erin moeten blijven. Ik kan hem daarin 
volledig volgen. Hij heeft daarmee 
echter de twijfels die ik in eerste 

termijn uitte alleen versterkt. Welke 
gronden zijn er nu om een aantal 
groepen erbuiten te laten? In feite zijn 
alle argumenten die hij heeft genoemd 
voor bij voorbeeld notarissen en 
advocaten, voor wie het besluit van 
kracht zal zijn, ook toepasbaar voor de 
groepen makelaars, tuin- en land-
schapsarchitecten en interieurarchitec-
ten. 

Dat het niet eenvoudig is, snel tot 
voorlopige norminkomens en definitie-
ve norminkomens te komen is naar 
mijn idee onvoldoende grond om 
deze groepen buiten het besluit te 
houden. Juist omdat deze groepen 
uitdrukkelijk in de wet worden 
genoemd, zijn er alleen maar meer 
argumenten om hen onder het 
aanwijzingsbesluit te laten vallen. Ik 
wi l de Kamer daarover ook uitdrukke-
lijk via een motie een uitspraak 
vragen. 

Motie 

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

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een zestien-tal 
groepen vrije-beroepsbeoefenaren, 
waaronder notarissen, advocaten, 
registeraccountants, stedebouwkundi-
gen en raadgevend ingenieurs, in het 
Aanwijzingsbesluit worden opgeno-
men; 

overwegende, dat er onvoldoende 
gronden aanwezig zijn om makelaars, 
tuin- en landschapsarchitecten en 
interieurarchitecten buiten het 
Aanwijzingsbesluit te houden; 

verzoekt de Regering, alsnog make-
laars, tuin- en landschapsarchitecten 
en interieurarchitecten in het Aanwij-
zingsbesluit op te nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie 
voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 17 (16 507). 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het kabinet gevraagd, 
een beleid te voeren dat erop is 
gericht de vrije beroepsbeoefenaren 
voortaan in loondienst te laten 
functioneren. Wij hebben wel een 
heel aardig betoog gehoord welke 
categorieën wel of niet als vrije 
beroepen zouden kunnen worden 
uitgeoefend. In feite heeft de Minister 
echter gezegd, dat het kabinet zich 
eerder richt op de versterking van de 
marktwerking voor de vrije beroepen 
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in plaats van op het in loondienst 
onderbrengen van deze groepen. 

Moeten wij niet tenminste ten 
aanzien van de groepen die groten-
deels afhankelijk zijn van de collectieve 
middelen hetzelfde beleid voeren als 
voor de medische specialisten? 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank beide bewindslie-
den voor hun antwoorden. 

De heer Den Uyl sprak over de 
noodzaak van een integraal inkomens-
beleid. Daarover zijn wij het allen 
eens. Vervolgens zei hij dat wi j 
daarmee nu op weg zijn. Hij is nu nl. 
op weg met de vrije beroepsbeoefe-
naren, zo zei hij. Hij keert daarmee de 
zaken wel om. Er moet eigenlijk eerst 
een integraal inkomensbeleid worden 
vastgesteld. Pas dan kun je op een 
eerlijke, redelijke manier voor alle 
inkomensgroepen regelingen treffen. 
Dan vergelijk je ze met elkaar en nu 
draaien wij de zaak om. 

Ik ben blij met de toezegging dat de 
vergelijkingsfiguur uit het bedrijfsle-
ven wordt bekeken en dat er argumen-
ten voor zijn om die te gebruiken in 
de toekomst, indien dit mogelijk blijkt. 

Ik wil nog even duidelijk stellen dat 
het hier in de eerste plaats gaat over 
voorlopige norminkomens en de 
vaststelling daarvan, vervolgens gaat 
het over het tempo van het bereiken 
daarvan, daarna komt de opstelling 
van de meer definitieve norminkomens 
en ten slotte gaat het over het tempo 
van het bereiken daarvan. 

De grootste knelpunten liggen in de 
eerste twee stappen, namelijk de 
vaststelling van de voorlopige 
norminkomens en het bereiken 
daarvan. Het laatste is volgens mij nog 
het grootste probleem. In sommige 
gevallen zal het betekenen dat wi j het 
wegwerken van die restposten 
moeten bereiken in een periode van 
maximaal drie jaar. Wanneer je dit 
afzet tegen de hoogste restposten, 
dan kan dit betekenen dat sommigen 
drie jaar lang er zo'n 15 a 20% op 
achteruit moeten gaan. Men kan 
stellen dat die mensen zeer hoge 
inkomens hebben en dat dit maar 
moet gebeuren. 

Wij moeten ons echter realiseren dat 
het niet gaat om inkomens waarvan 
alleen maar consumentenartikelen 
worden gekocht. Die inkomens liggen 
vaak vast in goodwill-verplichtingen 
en andere langlopende verplichtingen. 
Bij de topsalarissen van de ambtenaren 
is nu gebleken dat het maximaal om 6 
a 7% per jaar gaat. Het gaat echter niet 

aan om bij die zeer hoge restposten te 
zeggen: dit moet toch in die drie jaar. 
Voor die hoge restposten waarbij je 
terechtkomt in de buurt van min 15 a 
20%, moet over die termijn van drie 
jaar heen worden gesprongen. 

Ik stel verder vast dat de aanbeve-
lingen van de commissie-Erdbrink 
worden ontkoppeld. De Minister zei 
immers dat hij het restpostenstuk 
ontkoppelt. Weliswaar vindt men al 
het andere ook relevant, maar dat 
wordt naar de begroting van Volksge-
zondheid volgende week verschoven. 
Dat kan niet. Ik zal een poging wagen, 
dit weer vast te koppelen en ik zal dat 
doen door te verzoeken, mijn motie 
niet nu in stemming te doen brengen, 
maar bij de behandeling van de 
begroting van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Er kan dan samenhan-
gend daarover worden gesproken, 
met inbegrip van de afbouw van die 
restposten in de medische sector. 

De Voorzitter: Op verzoek van de 
heer De Korte stel ik voor, zijn motie 
(16 507, nr. 16) van de agenda af te 
voeren en te betrekken bij de behan-
deling van de begroting van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l nu een paar opmer-
kingen maken met betrekking tot het 
betoog van de Minister van Economi-
sche Zaken. Ik ben hem dankbaar 
voor de algemene inleiding over 
definities die niet te geven zijn. Wij 
moeten wel vaststellen dat het 
prijsinkomensbeleid dat gevoerd 
werd voor alle vrije beroepsbeoefena-
ren, niet de aanleiding was tot de 
moeilijkheden. De aanleiding voor de 
moeilijkheden, waarin het vorige 
kabinet terechtkwam, was dat die 
Prijzenwet niet gebruikt kon worden 
voor de afbouwproblematiek. Daarom 
moest er iets nieuws komen. Dat was 
de gang van zaken die leidde tot de 
tijdelijke wet normering inkomens. Nu 
moeten daarvoor diverse groepen 
worden aangewezen. 

De criteria die in die tijdelijke wet 
normering inkomens waren inge-
bracht, moesten er uitdrukkelijk voor 
zorgen dat wat voorlopig als lijstje 
was opgenomen in de memorie van 
toelichting, werd getoetst. Er zijn 
enkele maanden overheen gegaan en 
wij zien dat er drie groepen uit zijn 
gelicht. Er zijn er ook drie bijgekomen. 
Wij horen van de Minister van 
Economische Zaken een aantal 
argumenten voor de verschillende 
groepen. Mijn voorganger op het 
spreekgestoelte zei al dat het merk-

waardig is zoals het er allemaal 
uitkomt. Ik vind het ook een vrij warr ig 
resultaat. Ik stel gewoon vast dat de 
argumentatie met betrekking tot de 
groepen die ik in mijn motie heb 
genoemd, niet duidelijk is en dat die 
beter moet worden onderbouwd. 
Daarom hebben wij in onze motie het 
woordje 'vooralsnog' gebruikt. Ik laat 
die motie zeker in stemming komen. 

Ten slotte complimenteer ik de 
Minister ermee dat hij weer zulke mooie 
complimenten gaf aan de heer De 
Vries, die aan zijn kritisch betoog 
geen beleidsconclusies verbond. Zo 
zie je het weer: sommigen in de 
politiek denken weliswaar zus en zo, 
maar doen het vervolgens niet. Ik heb 
altijd al gedacht: op dit punt ontlopen 
D'66 en het CDA elkaar niet. Mag ik 
met dit 'slotakkoord' van het spreek-
gestoelte afscheid nemen? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gaarne zeg ik beide 
bewindslieden dank voor de gegeven 
antwoorden. De Ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft 
uitdrukkelijk onderscheid gemaakt 
tussen het beleid betreffende mutaties 
op het inkomen in het kader van de 
algemene matiging en de matigings-
noodzaak en het beleid ten aanzien 
van het inkomensniveau. Wij hebben 
daar begrip voor. Ons bezwaar richt 
zich echter niet op de voorgenomen 
mutaties, gekoppeld aan de mutaties 
bij vergelijkbare ambtelijke functies, 
maar op het feit dat de studies naar 
de definitieve norminkomens nog niet 
beschikbaar zijn. Wij hopen dat de 
schatting die de Minister heeft 
gemaakt van de tijd die nog nodig is, 
zal blijken te kloppen. 

De Minister zei dat in eerste aanleg 
alleen het beleid ten aanzien van 
prijzen en tarieven als instrument 
beschikbaar is, een indirecte weg dus. 
Hij voegde er echter aan toe dat op 
langere termijn wellicht nog wel 
andere middelen beschikbaar zullen 
zijn. Dit heeft mijn nieuwsgierigheid 
geprikkeld. Misschien wil hij er nog 
nader op ingaan. 

Meer moeite hebben wij met het 
tempo van afbouw van de positieve 
restposten. Het argument van de 
Minister was dat het niet uit de lucht 
komt vallen en dat er al enkele jaren 
over is gesproken. Dit moet worden 
toegegeven. Wij stellen vast dat bij 
hoge positieve restposten de wegwer-
king wellicht kan en mag, misschien 
om technische redenen moet worden 
uitgesmeerd over maximaal (hierop is 
de nadruk gelegd) drie jaren. Met 
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deze uit loopmogeli jkheid zijn wij wel 
content. Wij blijven echter aankijken 
tegen de effecten die de overheids-
maatregelen op de door betrokkenen 
aangegane verplichtingen zullen 
hebben. Zorgvuldigheid blijft geboden 
ondanks niet aanvaardbare situaties 
die zouden moeten worden wegge-
werkt. Vandaar dat wi j ons nog niet 
wil len vastleggen op de termi jn van 
drie jaar. 

Ten slotte nog iets over het rapport 
van neutrale deskundigen over de 
inkomenspositie van de medisch 
specialisten, recent beschikbaar, 
volgende week ter bespreking tijdens 
de behandeling van de begroting 
van VoMil , onderdeel Volksgezond-
heid. Is echter volgende week ook het 
commentaar van de desbetreffende 
beroepsgroepen beschikbaar? Terecht 
zei Minister Den Uyl dat de betrokke-
nen het recht moeten hebben er nog 
op te reageren. Dit zou bij een 
bespreking volgende week toch 
uiterst actueel kunnen zijn. 

Wij hebben duidelijk begrepen dat 
de Minister van Economische Zaken 
oog heeft voor de conjunctuurgevoelig-
heid van de inkomens van enkele 
categorieën, onder andere de notaris-
sen, de advocaten, de technische 
beroepsgroepen. Hetzelfde geldt voor 
de risicofactoren in de inkomensposities 
van enkele van die groepen. Hij heeft 
duidelijk het voornemen kenbaar 
gemaakt daarmee rekening te zullen 
houden bij het vervolg op de aanwij-
zing, namelijk de definitieve normstel-
l ing. Wij hebben daarvan nota 
genomen. 

Over de moties wil len wi j ons nog 
in de fractie beraden. Ik heb begrepen 
dat wi j er morgenmiddag over zullen 
stemmen. 

• 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de bewindslieden 
voor de uitvoerige beantwoording 
van een aantal door mij gestelde 
vragen. Op enkele punten wi l ik graag 
nog even terugkomen. 

Minister Den Uyl is naar aanleiding 
van vragen van de zijde van de 
PvdA-fractie ingegaan op een princi-
pieel punt; het ging hierbij om de 
vergelijking tussen het ingrijpen in de 
lonen en het ingrijpen in de inkomens 
van de vrije beroepen. De Minister 
heeft een aantal praktische verschillen 
genoemd. Hij heeft erop gewezen dat 
die bepaald relevant zijn, maar, zo 
was zijn stell ing, voor allen geldt dat 
het moet worden - 1 tot - 4 % . 

Dit is echter voor mij geen argument 
om in te stemmen met zowel de 
ingreep in de lonen als het optreden 
ten aanzien van inkomensontwikkelin-
gen voor de vrije beroepen. Wat de 
lonen betreft gaat het mij erom dat er 
sprake is van ingrijpende effecten op 
het gehele sociaal-economische 
leven, waarvoor de overheid ook 
verantwoordeli jkheid draagt. 

Bij de vrije beroepen gaat het mij 
erom dat wij moeten voorkomen dat 
bepaalde hoge inkomensgroepen zich 
onttrekken aan de noodzaak van 
matiging. Dat behoeft er niet op neer 
te komen dat van - 1 tot - 4 voor alle 
groepen de leidraad voor de overheid 
is. 

Ik heb in eerste termijn gezegd dat 
de afbouw van de positieve restpost 
in twee jaar over de gehele linie te 
grof was. Ik heb een alternatief 
genoemd waarvan de Minister dacht 
dat het al te lang zou uit lopen. Ik heb 
daarbij overigens drie jaar genoemd. 

Het alternatief dat de Minister zelf 
heeft genoemd, gaat aardig in deze 
richting. Dat is namelijk een afbouw in 
één jaar bij de heel kleine restposten 
en een afbouw in maximaal drie jaar 
voor de grootste restposten als 
daarvoor bijzondere omstandigheden 
gelden. Het motief van de Minister 
was daarbij dat men te maken heeft 
met technische aspecten in de 
realisering. Dat zal ongetwijfeld waar 
zijn. Voor mij geldt ook dat het een 
zaak van billijkheid is om niet ondanks 
een bepaalde voorgeschiedenis, 
ineens een al te grote stap terug te 
moeten doen, hoe groot ook de basis 
is waarvan men uitgaat. 

Oogmerk is voor mij niet het 
streven naar een zekere inkomensni-
vellering, maar het streven naar 
matiging, ook door hogere inkomens. 

Minister Terlouw heeft geantwoord 
ten aanzien van de technische 
beroepen. Ik vond zijn verdediging 
niet sterk. Misschien heeft hij dat zelf 
ook wel aangevoeld. Hij zei dat er wel 
gradaties zijn voor de mate waarin de 
criteria van toepassing zijn. Wil de 
Minister in tweede termijn hierop 
terugkomen? Bekostiging vanuit de 
collectieve sector doet zich daar 
nauwelijks voor. Naar mijn gevoelen 
werkt het marktmechanisme juist 
sterk bij deze beroepen. 

D 
Mevrouw Dekker (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord van de 
bewindslieden geeft mij aanleiding tot 
het maken van een algemene opmer-
king. De regeling van de inkomens 
van de vrije beroepsbeoefenaren is 

niet alleen gemaakt om de topinko-
mens aan te pakken. Er is ook duidelijk 
een streven naar evenwichtige 
inkomensverhoudingen die de toets 
van rechtmatigheid en doelmatigheid 
kunnen doorstaan. Het lijkt wel alsof 
het een grote straf is om nu in dat 
aanwijzingsbesluit te worden 
opgenomen, maar dat behoeft 
natuurlijk niet zo te zijn. Er ligt ook 
een duidelijke bedoeling achter dat 
een zekere harmonisatie van beleid 
wordt bereikt. Ik zeg dit omdat diverse 
categorieën, zoals makelaars, tuin-
en landschapsarchitecten en de 
belastingconsulenten, in dit aanwij-
zingsbesluit ontbreken. 

De heer De Vries (CDA): Mevrouw 
Dekker realiseert zich toch wel dat dit 
niet de strekking is van de wet die er 
ligt? 

Mevrouw Dekker (D'66): Ik haal dit 
letterlijk uit de parlementaire behande-
ling van de Tijdelijk Wet normering 
inkomens vrije-beroepsbeoefenaars. 
De heer De Vries kan het erop naslaan. 

De heer De Vries (CDA): Bij de 
behandeling van die wet is duidelijk 
de afspraak gemaakt tussen Regering 
en parlement dat dit beleid zich zou 
toespitsen op hoge inkomens, aan de 
top van de inkomenspiramide. 

Mevrouw Dekker (CDA): Ik kom 
hierop straks terug. Ik heb namelijk 
over de negatieve restposten nog een 
vraag aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. In de 
eerste fase speelt vooral de kwestie 
van de positieve restposten. Mijns 
inziens is het zeker niet zo - het is ook 
niet uit de wetgeschiedenis te halen -
dat de negatieve restposten 
buiten beschouwing zouden blijven. Ik 
zeg dit omdat wi j ook spreken over 
beroepsgroepen waarbinnen sprake 
kan zijn van grote aantallen inkomens 
die beneden de norm kunnen vallen. 
Ik denk aan advocaten, die een grote 
variatie van beroepsuitoefening en 
navenante variatie in inkomensniveau 
hebben. 

De heer De Vries (CDA): Dit neemt 
niet weg dat ook de negatieve 
restposten betrekking moeten hebben 
op inkomens die zich aan de top van 
de inkomenspiramide bevinden. Deze 
afspraak is tussen Regering en 
volksvertegenwoordiging gemaakt, 
juist omdat er sprake is van een 
vooruit lopen op een algemene 
raamwet op de inkomenspolitiek. 

Mevrouw Dekker (D'66): Negatieve 
restposten hangen toch niet samen 
met zeer hoge positieve? Juist niet, 
zou ik zeggen. 
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De heer De Vries (CDA): Het is 
mogelijk dat een norminkomen, 
inclusief aankleding, van ongeveer 
twee ton wordt afgesproken. Als men 
minder verdient, is er sprake van een 
negatieve restpost. 

Mevrouw Dekker (D'66): De wet 
houdt hiermee rekening. Ik heb in 
mijn betoog wil len aangeven dat de 
regelgeving voor inkomens van 
vrije-beroepsbeoefenaars niet alleen 
is bedoeld om de hoge inkomens aan 
te pakken. Ik heb een duidelijke reden 
om dit te betogen. Het valt mij op dat 
enkele categorieën ontbreken en er 
worden zelfs voorstellen gedaan - ik 
denk aan de motie van de heer De 
Korte - wel opgenomen categorieën 
te doen schrappen. Dit is nogal 
opmerkelijk. De partijgenoot van de 
heer De Korte de toenmalige Minister 
van Economische Zaken Van Aardenne 
heeft enkele maanden geleden met 
zoveel woorden aan de Kamer 
bevestigd dat de makelaars, tuin- en 
landschapsarchitecten, dierenartsen 
en advocaten wel degelijk onder de 
werking van de wet vielen, ondanks 
het amendement van de heer De 
Korte. Dit is weinig consistent. 

De heer De Korte (VVD): Vindt u dat 
weinig consistent van mij? 

Mevrouw Dekker (D'66): Ja, ik begrijp 
niet wat er is veranderd sinds mei 
1981, waarom u nu in afwijking van 
de woorden van uw partijgenoot, toen 
nog Minister met een speciale 
verantwoordeli jkheid, ter zake 
beweert dat advocaten niet duidelijk 
genoeg onder de werkingssfeer van 
de wet vallen om te kunnen worden 
opgenomen in het aanwijzingsbesluit. 

De heer De Korte (VVD): Maar, 
mevrouw, er is toch verschil tussen 
een kabinet en de ondersteunende 
coalitiefracties. Verder heb ik niet het 
besluit vastgesteld. In dit besluit van 
uw eigen geestverwant komen de 
makelaars, tuinen landschapsarchitec-
ten en interieurarchitecten niet meer 
voor, mijn inziens terecht. Het besluit 
is echter niet mijn bedenksel. 

Mevrouw Dekker (D'66): Neen, u 
heeft voorgesteld dat een groep die 
de bewindslieden in het onderhavige 
ontwerp-aanwijzingsbesluit hebben 
opgenomen, nader geschrapt. Het 
gaat hierbij om advocaten, notarissen, 
registeraccountants, stedebouwkundi-
gen etcetera. Ik noemde als voorbeeld 
de advocaten. De partijgenoot van de 
heer De Korte de heer Van Aardenne 
heeft enkele maanden geleden, toen 
hij nog Minister was, aan de Kamer 

bevestigd dat advocaten wel degelijk 
onder de werkingssfeer van de wet 
vallen. Dan is het gezonde regelgeving 
dat de Regering, waar een wet tot 
stand is gekomen, de hierbij behoren-
de uitvoeringsmaatregelen conform 
hetgeen in de Kamer is besproken 
- en dat is uitvoerig het geval geweest 
bij deze tijdelijke wet - snel probeert 
uit te voeren. 

Dit is mi jn commentaar op de motie 
van de heer De Korte. Hij zal begrijpen 
dat ik deze niet steun. 

De heer Willems (PSP): Mijn motie 
dus wel. 

Mevrouw Dekker (D'66): Misschien 
kom ik daar nog aan toe, als de 
Voorzitter mij genoeg ti jd laat. 

Makelaars, tuin- en landschapsarchi-
tecten vallen nog niet onder het 
aanwijzingsbesluit. Mijn eerste vraag 
hierover is natuurlijk of het de 
bedoeling is dat deze nog opgenomen 
zullen worden en op welke termijn . 
De argumentatie in de nota van 
toelichting voor het nog niet opnemen 
van deze groepen vinden wij zwak. 
Er wordt namelijk gesteld dat de 
werkingsduur van deze wet beperkt is, 
en dat het daarom op praktische 
bezwaren zou stuiten deze groepen 
nu al op te nemen. Dat argument kan 
natuurlijk voor alle groepen gelden. 
Van de Ministers zou ik dan ook graag 
nader horen waarom deze groepen 
zijn uitgezonderd. 

De groep belastingconsulenten 
ontbreekt in het geheel in dit aanwij-
zingsbesluit. De Raad van State heeft 
daarover ook al een opmerking 
gemaakt, en heeft zich daarbij geba-
seerd op het feit dat er over deze 
groep nogal wat discussie is geweest 
in de Kamer bij de totstandkoming 
van de Tijdelijke Wet. In dit verband 
breng ik nadrukkelijk de motie-Engwir-
da onder ogen van de bewindslieden. 
Deze motie is in september 1980 door 
de Kamer aangenomen. Daarin 
verzocht de Kamer de Regering, op 
korte termijn een prijs- en inkomens-
beleid voor deze categorie vast te 
stellen. Ik moest constateren dat in 
zoverre geen uitvoering aan deze 
motie is gegeven, dat deze groep nu 
geheel ontbreekt in dat aanwijzingsbe-
sluit. Daarover zou ik graag de motive-
ring horen van de Ministers. 

Ik kom tot het tijdschema voor het 
wegwerken van de positieve restpos-
ten. Ik moet even ingaan op de 
geschiedenis. In mei 1981 deelde de 
toenmalige Minister van Economische 
Zaken de Kamer al mee dat hij de 
afbouwperiode tot één jaar wilde 
beperken. Concreet heeft hij gezegd 
dat dit zou betekenen dat de laatste 

'afbouw-stap' omstreeks 1 juli 1982 
zou worden gezet. Dat is een concreter 
tijdsschema dan dat wat nu, in het 
antwoord van de Ministers, is aange-
geven. 

Natuurlijk kunnen er technische 
problemen optreden. Maar aangezien 
er in mei 1981 al van werd uitgegaan 
dat de afbouw in de meeste gevallen 
op 1 juli 1982 zou worden afgerond, 
meen ik dat er nauwelijks aanleiding 
kan zijn om daar nu een nog langere 
termijn voor aan te nemen dan 
toen al is aangenomen en zowel 
door de Kamer als door de toenmalige 
bewindsman met zo veel woorden 
werd bevestigd. De termijn van drie 
jaar, die nu onder anderen door de 
heer De Korte is genoemd, valt 
hiermee nauwelijks te verenigen. 

De heer De Korte (VVD): Die is door 
de heer Den Uyl genoemd! 

Mevrouw Dekker (D'66): Neen, u deed 
dat! Ik heb dit zorgvuldig genoteerd. 
De bewindsman kan wellicht zelf 
bevestigen in hoeverre hij de termijn 
van drie jaar voor het afbouwschema 
van de positieve restpost heeft 
genoemd. 

Ten slotte moet ik een opmerking 
maken over de kwestie van de 
herstructurering van de wijze van 
tariefstelling van medische specialisten. 
De heer Den Uyl wil deze kwestie 
doorschuiven naar zijn collega van 
Volksgezondheid. Ik kom terug op 
mijn opmerkingen hierover in de 
eerste termijn, met name over de 
differentiatie per specialisme en de 
degressieve tariefstelling. Dat zijn 
toch algemene uitgangspunten die 
onder zijn bevoegdheid vallen? Het 
zijn toch geen punten die zo specifiek, 
ingewikkeld of technisch van aard zijn 
dat hij daarover nu geen duidelijke 
uitspraak zou kunnen doen? Hierbij 
herinner ik nogmaals aan de aangeno-
men motie-Engwirda, die hierover erg 
duidelijk was. 

D 
De heer Toussaint (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zeg de bewindslieden 
graag dank voor de uitvoerige wijze 
waarop zij op mijn bijdrage zijn 
ingegaan. 

In eerste aanleg heb ik erop gewezen 
dat het prijs- en inkomensbeleid voor 
de beoefenaren van vrije beroepen 
nogal wat voetangels en klemmen 
herbergt. Ik ben blij, te kunnen 
vaststellen dat de bewindslieden zich 
daarvan bewust zijn en dat zij daarmee 
bij de uitvoering van hun beleid ook 
terdege rekening denken te houden. 

De heer Den Uyl heeft voor het 
beleid een onderscheid gemaakt 

Tweede Kamer 
20 januari 1982 Vrije beroepsbeoefenaren 1357 
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tussen de vaststelling van een redelijk 
niveau en de vaststelling van een 
redelijke mutatie. Ik meen dat dat een 
vruchtbaar onderscheid is. Ik kan het 
daarmee volstrekt eens zijn. 

Wat betreft het mutatiebeleid 
hebben wi j de gegevens in de inko-
mensparagraaf van het Regeerakkoord 
en wat betreft het niveaubeleid - dat 
is een zeer lastige zaak - krijgen wi j in 
het bijzonder te maken met de vraag 
in welk tempo de restposten worden 
afgebroken. Ik heb er kennis van 
genomen, dat de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van 
mening is dat het in een aantal 
gevallen binnen één jaar mogelijk 
moet zijn en dat het wat de overige 
betreft in beginsel binnen twee jaren 
mogelijk moet zijn. Hij heeft eraan 
toegevoegd, dat er technische 
grenzen kunnen zijn die aan het 
tempo van deze afbraak op hun beurt 
weer grenzen kunnen stellen. 

Wij spreken dan over de grenzen 
van het prijs-inkomensbeleid, zoals 
dat binnen de huidige contouren is te 
voeren. Het is een onderwerp waaraan 
ik in eerste aanleg aandacht heb 
besteed. Ik heb er begrip voor, maar 
ik voeg er onmiddelli jk aan toe dat ik 
het evenzeer een uitermate onbevre-
digende zaak vind. 

Ik heb in de eerste plaats de 
suggestie gedaan - ik ben er verheugd 
over dat de Minister hierover een 
toezegging heeft gedaan - na te gaan 
of er mogelijkheden zijn tot meer 
rechtstreekse regulering van de 
inkomens. Dergelijke praktische 
uitwerkingen als de Minister noemd 
tonen naar mijn mening alleen maar 
hoe moeizaam en betrekkelijk doeltref-
fend het huidige beleid kan worden 
gevoerd. 

In de tweede plaats kan het naar 
mijn mening inderdaad veel zin 
hebben dat wi j de volgende week bij 
de behandeling van de begroting van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
een aantal elementen uit deze discus-
sie, die ons zo dwarszitten bij de 
bepaling van wat een redelijk inko-
mensniveau is en in het bijzonder ten 
aanzien van de beoefenaren van een 
aantal vrije beroepen in de medische 
sector, nader tot hun recht laten 
komen. Bij die discussie zullen wi j 
terdege rekening moeten houden met 
hetgeen door de Minister naar voren 
is gebracht over de mogelijkheden 
om de restposten in het gewenste 
tempo af te breken. 

Ik heb met betrekking tot het 
onderliggende materiaal - de feitelijke 
gegevens - een aantal vragen gesteld. 

Op een paar heb ik antwoord gekregen 
en op andere zal beantwoording 
plaatsvinden in de jaarlijkse verslag-
legging over de toepassing van de 
Prijzenwet, zo is mij toegezegd. 

Naar mijn mening lenen niet alle 
gegevens - die niet alleen door mij 
maar ook door anderen zijn gevraagd -
ertoe in dat bestek te worden beant-
woord. De bewindslieden kennen 
onze drang naar een zo spoedig 
mogelijke informatie. Zodra bij 
voorbeeld de uitkomst van het 
overleg in de verschillende commis-
sies en dergelijke bekend zal zijn, lijkt 
het mij wenselijk dat deze gegevens 
bij deze Kamer worden ingeleverd. 
Het is namelijk naar mijn mening 
goed dat de Kamer en de Regering 
ten aanzien van dit beleid bij voortdu-
ring de vinger aan de pols houden. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik ben erkentelijk voor 
de antwoorden van de Regering. Toch 
moet ik opnieuw een opmerking 
maken over de werkverdeling. Het is 
mij opgevallen dat het aanwijzingsbe-
sluit, dat door de Minister van 
Economische Zaken is verdedigd, 
uitsluitend de handtekening draagt 
van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Dit blijft toch een 
slordige indruk maken. 

Mijn tweede opmerking betreft de 
rapporten van de werkgroepen die 
zich bezighouden met het vaststellen 
van de normpercentages en van 
zaken als de aankledingspercentages. 
De Minister heeft opgemerkt dat de 
rapporten, beide rapporten neem ik 
aan, op betrekkelijk korte termijn 
gereed komen. Worden die rapporten 
dan aan de Kamer toegezonden? 

In mijn eerste termijn heb ik een 
vraag gesteld over het overleg. In 
reactie daarop is er een uitvoerige 
uiteenzetting gekomen over de 
activiteiten van de werkgroepen. Mijn 
vraag betrof echter een andere zaak, 
namelijk het overleg over de vaststel-
l ing van aanvaardbare inkomensni-
veaus in 1982. In dat verband had ik 
ook aangedrongen op een spoedige 
instelling van de voorlopige advies-
commissie. De Minister verwijst nu in 
zijn antwoord naar artikel 12 en zegt, 
dat voor 1982 geen problemen 
kunnen ontstaan, omdat een en ander 
door artikel 12 is geregeld. Het is mij 
nog niet helemaal duidelijk. 

In de brief op stuk nr. 10 lees ik 
namelijk 'Waar mogelijk zal het 
komende jaar een aanvaardbaar 
inkomensniveau voor verscheidene 
jaren worden vastgesteld op basis 

van een meer definitief norminkomen, 
inclusief aankleding voor pensioen en 
sociale lasten.' Dan blijft bij mij de 
vraag bestaan, of er eerst voor 1982 
apart een aanvaardbaar inkomensni-
veau wordt vastgesteld op basis 
waarvan tariefmaatregelen voor 1982 
worden genomen - dan zou artikel 12 
van toepassing zijn - , of dat er 
meteen afspraken worden gemaakt 
voor diverse jaren. Dan is artikel 12 
naar mijn mening niet van toepassing. 
Op dit punt krijg ik dus graag nog een 
toelichting. 

Vervolgens wil ik een paar opmer-
kingen maken naar aanleiding van de 
uiteenzettingen van de Ministervan 
Economische Zaken. Hij is begonnen 
met een uitvoerige beschouwing over 
het begrip 'het vrije beroep'. Hij heeft 
gezegd dat het doel van de nieuwe 
wet het voortzetten van het oude 
beleid is en dat in dit licht de criteria 
moeten worden bezien. Ik geef toe dat 
dit één aspect is, maar naar mijn 
mening is er ook een ander aspect: de 
noodzaak tot nieuwe wetgeving 
dwingt tegelijkertijd opnieuw tot het 
systematisch en zorgvuldig doorden-
ken van de rechtsgronden waarop het 
beleid was gebouwd. Ook in dit licht 
moeten de criteria worden bezien en 
ook in dit licht dienen naar mijn 
mening het aanwijzingsbesluit en de 
argumenten die dan bij de aanwijzing 
worden genoemd, kritisch te worden 
bekeken. 

In antwoord op mijn opmerkingen 
over het niet vermelden van het 
criterium 'hoog inkomen', heeft de 
Minister van Economische Zaken 
meegedeeld, dat min of meer was 
verondersteld dat de Kamer wel 
inzicht had in die inkomens. Ja, je 
kunt zo veel veronderstellen! De 
Minister had ook ten aanzien van 
allerlei andere zaken kunnen veronder-
stellen dat de Kamer op de hoogte 
zou zijn. Ik vind dit geen voldoende 
rechtvaardiging. Ik heb bovendien in 
mijn eerste termijn niet alleen gespro-
ken over de hoogte, maar ook over de 
spreiding van inkomens, omdat voor 
mij de spreiding een indicatie was van 
de mate waarin aan de criteria zou 
zijn voldaan. Ik heb daarop geen 
reactie gehad. 

Verder ben ik van mening dat een 
aanwijzingsbesluit niet alleen een 
rechtvaardiging moet geven naar het 
parlement toe, maar ook naar de 
samenleving. 

Ik ben de Minister wel erkentelijk 
voor zijn opmerkingen over de 
gradatieswaarbij aan de criteria is 
voldaan. Ik heb genoteerd dat de 
Minister erop vertrouw dat het 
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mogelijk zal zijn om daarmee rekening 
te houden. Ik begrijp dat hij daarbij 
ook mijn opmerking over de domein-
monopolies in zijn achterhoofd zal 
houden. Ik betwijfel of het allemaal 
kan, maar ik laat mij geruststellen 
door de toezegging van de Minister, 
dat er pas maatregelen getroffen 
zullen worden, als de Regering zélf 
van de billijkheid van die maatregelen 
overtuigd is. 

Ten slotte wit ik nog een korte 
reactie geven op de uitval van de heer 
De Korte. Ik wil hem dat genoegen 
toch doen. Ik vind, dat hij zich in zijn 
verwijt aan het adres van het CDA 
meer bescheiden zou moeten opstel-
len. In eerste termijn een uitvoerig 
pleidooi houden om hetzelfde afbouw-
schema op de vrije beroepsbeoefena-
ren toe te passen als hetgeen toegepast 
wordt op de ambtelijke en politieke 
topsalarissen; later merken, dat het 
niet goed uitkomt, omdat het geen vijf 
jaar was maar drie jaar en vervolgens 
hieruit niet de consequenties trekken. 
Ik vind dat niet getuigen van een zeer 
consequente opstelling. Wat het CDA 
betreft, ben ik ervan overtuigd, dat wij 
niet op een andere lijn zitten dan een 
jaar geleden bij de behandeling van 
het wetsontwerp. Dit hangt well icht 
samen met het feit, dat wij - in 
tegenstelling tot de VVD - regerings-
partij zijn gebleven. 

Mijnheer de Voorzitter, w i j zullen 
geen moties steunen. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Het aanwijzingsbesluit ligt 
uiteraard in het verlengde van de 
tijdelijke Wet Normering Inkomens 
Vrije Beroepsbeoefenaars. Ik heb de 
behandeling van deze Wet niet 
meegemaakt, daarom heb ik in eerste 
termijn mogelijk naar reeds uitgedis-
cussieerde zaken gevraagd. Begrijp ik 
Minister Terlouw nu goed, wanneer 
hij zegt dat de tijdelijke wet alleen 
nodig was om het prijs- en inkomens-
beleid van de Regering te kunnen 
voortzetten? Waren er misschien 
meer argumenten, die deze wet nodig 
maakten? In dat verlengde lag mijn 
vraag, of deze maatregel een middel 
is om rechtvaardige inkomensverhou-
dingen te bevorderen of een doel om, 
hoe dan ook, hoge inkomens van vrije 
beroepsbeoefenaren aan te pakken. 

Als ik let op de criteria die de 
Regering aanlegt voor de groep vrije 
beroepsbeoefenaren die nu onder het 
aanwijzingsbesluit valt, vraag ik 
opnieuw of de lijst kan worden 
aangevuld met vrije be'oepsbeoefena-

ren uit bij voorbeeld de omroep- en 
amusementswereld alsmede uit de 
beroepssport. Ook op deze groepen 
lijken mij de genoemde criteria van 
toepassing. 

Uit het lijvige rapport: Toetredings-
reguleringen bij vrije beroepen' van 
het departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid maak ik op, dat de 
Regering rekening wi l houden met 
facetten als de zwaarte van de functie, 
de lengte van de arbeidsdag en de 
risico's die aan bepaalde beroepen 
verbonden zijn. Dat zijn natuurlijk 
geen objectieve criteria. Hoe past men 
deze criteria straks toe? 

Mijn vraag of de overheid deze 
inkomens niet in sterke mate kan 
reguleren en beïnvloeden door een 
ander vestigingsbeleid, een ander 
tarievenbeleid of door normering of 
regeling van het aantal handelingen 
of cliënten, is nog niet beantwoord. 

Verder is de vraag nog niet beant-
woord, wat de effecten van dit 
aanwijzingsbesluit voor de belasting-
opbrengsten zijn, als de nu opgestel-
de lijst van vrije beroepsbeoefenaren 
onder het aanwijzingsbesluit zal 
vallen. 

Mijnheer de Voorzitter, aan de 
motie van de heer Wil lems heb ik 
geen behoefte en de motie van de 
heer De Korte heb ik nog in beraad. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag van de heer De 
Vries of de rapporten van de werkgroe-
pen aan de Kamer zullen worden 
overgelegd beantwoord ik bevesti-
gend. 

De heer De Vries heeft ook betreffende 
de interpretatie van artikel 12 van de 
wet, het uitzonderen van de advies-
commissie voor de vaststelling van 
een aanvaardbaar inkomen voor 1981 
en 1982. Ik denk dat zijn interpretatie 
dat wi j voor gekoppelde vaststelling 
voor 1982, 1983 en 1984 op de 
adviescommissie zijn aangewezen 
juist is. Daarom hebben wi j ook 
gezegd, dat het verstandig is dat zij er 
snel is. Het is echter niet zo dat wij op 
voorhand niet vooruit kunnen. De 
interpretatie van de heer De Vries lijkt 
mij echter juist. 

De heer De Vries (CDA): In de brief is 
sprake van overleg dat gaande is. 
Waarop heeft dat betrekking? 

Minister Den Uyl: Het heeft voor 
verschillende groepen op verschillen-
de onderwerpen betrekking. Ik heb 
dat ook genoemd in mijn betoog. Het 
overleg met de registeraccountants is 
nog in een sterk oriënterende fase. 

Wat betreft de beroepsgroepen van 
artsen is het in een meer gevorderde 
fase. Het gaat daar om de vaststelling 
van een norminkomen. De feitelijke 
afbouw moet gebeuren aan de hand 
van de uitkomst van dit debat. Dat zal 
op korte termijn plaatsvinden. 

De heer De Korte zegt dat wi j eerst 
een integraal inkomensbeleid moeten 
hebben voor wi j de inkomens voor de 
vrije beroepen kunnen vaststellen. Dat 
geluid is de afgelopen jaren meer 
gehoord. Op die manier blijven wij 
aan de gang. Er is natuurlijk een 
inkomensbeleid. Het uit zich in tal van 
vormen. Het heeft zich ontwikkeld, op 
een soms chaotisch lijkende manier, 
voor werknemers, al dan niet onder 
een ca.o. vallend. Wij kennen ook het 
ambtenarenbeleid, het beleid inzake 
de trendvolgers. Ik noem ook de wet 
min imumloon en minimumvakantie-
toeslag. Er zijn ook veel regels ten 
aanzien van de premiestelling in de 
sociale verzekering en de verdeling 
van de druk over werkgevers en 
werknemers. 

Er zijn kortom tientallen vormen. Ik 
geef toe dat zij niet uitgaan van een 
precies uitgemeten inkomensraam 
waaruit kan worden afgelezen wat 
iedereen mag verdienen. Dat zal ook 
nooit het geval zijn. In deze bewegende 
samenleving zullen zich altijd aspecten 
voordoen die ons ertoe nopen te 
proberen op grondslag van wettelijke 
voorzieningen - in dit geval op grond 
van een instrument dat een nieuwe 
wettelijke grondslag heeft gekregen -
te komen tot vaststelling en effectue-
ring van aanvaardbare inkomens. De 
geschiedenis van de ontwikkeling van 
het prijsinkomensbeleid voor de vrije 
beroepen leert wel dat je, als je de 
zaak finaal en perfect wi l regelen, haar 
nog wel een poosje voor je uit kunt 
schuiven. Men zal moeten aanvaarden, 
gelet op de sterke argumentatie die 
drijft naar effectuering van aanvaard-
bare inkomens, dat daar politieke 
keuzen worden gedaan. Het heeft 
namelijk iets te maken met een 
politieke keuze om nu te komen tot 
effectuering van meer aanvaardbare 
inkomens. Dat kan en mag niet 
worden ontkend. 

Tegen de heer De Vries zeg ik dat 
andere instrumenten denkbaar zijn 
dan het prijsinkomensbeleid, de 
tariefstelling. Men kan denken aan 
een vestigingsbeleid, aan de afbouw 
van bovenmodale praktijken, de 
toestroming, het manpowerbeleid, 
onderwijsregulering. Ook kan men 
denken aan het krachtig benadrukken 
van het abonnementen- in plaats van 
het verrichtingensysteem. Er is een 
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hele serie aanvullende instrumenten 
denkbaar. De hantering daarvan in 
bepaalde sectoren behoort tot de 
eerste verantwoordelijkheid van de 
betrokken bewindslieden. Het speelt 
stellig een rol in de sector van de 
medische specialisten. 

Zeker als het gaat om een behoorlijke 
tariefstructuur zal in die richting nog 
het een en ander te doen zijn. Een 
dienstverband kan in dat kader - de 
heren Toussaint en Willems hebben 
daarover gesproken - ongetwijfeld 
dienstbaar zijn. In het regeerakkoord 
wordt gesproken over het bevorderen 
van het dienstverband als het gaat om 
beoefenaren van vrije beroepen. Het 
dienstverband mag en behoeft zeker 
niet altijd geïdentificeerd te worden 
met het in dienst zijn van de overheid. 
Voor een dergelijke identificatie wi l ik 
nadrukkelijk waken. Ik meen dat 
hierbij eerder aan tussenvormen 
gedacht moet worden om een 
ontwikkeling in deze richting te 
bevorderen. 

Mijnheer de Voorzitter! Opnieuw 
- terecht en begrijpelijk - is gevraagd 
naar het tempo van de afbouw van 
positieve restposten. Mevrouw Dekker 
heeft erop gewezen, dat in het vorige 
jaar de toenmalige minister heeft 
gezegd: afbouw in één jaar, einddatum 
1 juli 1982. Ik ben een beginneling in 
dit vak als het gaat om het beleid ten 
aanzien van de vrije beroepen, hoe 
vaak ik er ook over gelezen en 
gehoord mag hebben in de achter ons 
liggende jaren. Frappant is, dat 
telkens voornemens zijn aangekondigd 
om snel tot bepaalde zaken te komen. 
Wat met veel moeite gelukt is, is een 
toepassing van algemeen matigings-
beleid ten aanzien van deze categorie. 
Dat heeft erg veel voeten in de aarde 
gehad. Er heeft nog geen afbouw van 
restposten plaatsgevonden. Met 
andere woorden: in dat opzicht heeft 
nog geen niveaubeïnvloeding plaats-
gevonden. 

De heer De Korte (VVD): Jawel, want 
er is een bevriezing van tarieven 
geweest. Dat is de aanzet. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! De bevriezing van tarieven 
werd bepaald door de effectuering 
voor deze groep van het algemeen 
matigingsbeleid. 

Implementatie van dit beleid is niet 
zo eenvoudig. Vandaar dat ik, in het 
zicht van de te volgen procedures en 
het in acht te nemen overleg - de 
wetgever heeft hieromtrent in de wet 
een aantal regels gesteld - alles wi l 
zetten op het betrachten van een zo 

groot mogelijke spoed, met inachtne-
ming van de overlegregels, om te 
komen tot effectuering van het beleid 
en de regels, die ik heb geformuleerd. 

Mevrouw Dekker (D'66): Wil de 
Minister hiermee zeggen, dat de 
vorige minister het hele proces nogal 
heeft onderschat door zich vast te 
leggen op één jaar? 

Minister Den Uyl: Ik geef geen 
oordeel over de uitspraak van 

De heer De Vries (CDA): Ik begrijp 
eerder dat deze Minister tot de 
conclusie is gekomen, dat hij tot 
dusverre de moeilijkheden van de 
vorige bewindsman wat heeft onder-
schat. 

Minister Den Uyl: Nee. Trouwens, het 
betrof een uitspraak, gedaan in mei 
van het vorige jaar. Ik bedoel niets 
met de verwijzing naar mei 1981, 
maar men herinnert zich in welke 
situatie die uitspraak werd gedaan. Ik 
herinner er nadrukkelijk aan, dat wel 
eens suggesties zijn gewekt inzake 
een snellere effectuering dan in feite 
is gerealiseerd, ja. 

Ik kom daarmee op de opmerkingen 
over de nu in achtte nemen termijnen. 
De juiste interpretatie is: niet een 
klein restpostje, maar waar mogelijk 
en redelijk te achten in één stap 
wegwerken en waar het gemiddelde 
betreft uitgaan van twee jaar. Dan zijn 
er zeer hoge restposten. Wij denken 
hierbij aan zeer grote bedragen en 
zeer forse reële koopkracht" en 
inkomensdalingen, waarmee zeer 
ingrijpende wijzigingen in tarieven 
samenhangen. Wat dit betreft moet er 
nog sprake zijn van een uit loopmoge-
lijkheid over het tweede jaar heen tot 
maximaal drie jaar. Ik bedoel daarmee, 
dat wi j met die effectuering inderdaad 
aan een andere tarievenstructuur 
toekomen; een en ander leidt tot een 
zeer forse wijziging van inkomens, die 
in deze sectoren bestaan. 

De heer De Korte (VVD): Vreest u niet 
met mij dat bij deze gang van zaken 
de repercussies zodanig zullen zijn dat 
het volume van ingrepen bij de 
desbetreffende specialismen sterk 
vergroot zal worden? Men kan dit 
immers eenvoudig niet voor zijn 
rekening nemen, gelet op de verplich-
tingen, waarvoor men staat. 

Minister Den Uyl: Ik neem aan, dat de 
heer De Korte nu over de medische 
specialisten spreekt. Het kader 
waarbinnen de effectuering plaats-
vindt, wordt mede bepaald door het 
beleid van de Minister van Volksge-
zondheid. Het wordt in definitieve 

opstelling uiteraard ook gebaseerd op 
het te voeren overleg. Juist gelet op 
de vele ervaringen, hier opgedaan, en 
op de lange geschiedenis van deze 
sector - er zijn in die jaren conflicten 
opgetreden - wijs ik de Kamer erop, 
dat het beleid wordt gevoerd door de 
Minister van Volksgezondheid in 
overleg met de Minister van Sociale 
Zaken. Wij hebben hier te maken met 
een gecoördineerd inkomensbeleid, 
waarbij ik mij realiseer dat zich 
problemen kunnen voordoen, zoals 
door de heer De Korte bedoeld. Ik 
herinner er echter aan, dat de bewinds-
lieden vastbesloten zijn, te komen tot 
effectuering van algemene regels. 

Men mag hier niet de conclusie 
trekken dat ik de problematiek 
doorschuif naar mijn collega van 
Volksgezondheid. Er is sprake van een 
niet eenvoudige effectuering van een 
onvermijdelijke diepe ingreep in 
inkomens en tarieven in deze sector. 

D 
Minister Terlouw: Mijnheer de 
Voorzitter! De vragen, mij in tweede 
termijn gesteld, handelen voor het 
overgrote gedeelte over de aanwijzing 
van categorieën, die wél zijn opgeno-
men respectievelijk van categorieën, 
die niét zijn opgenomen. Dit is ook 
verwoord in twee moties. De heer De 
Korte diende gisteren al een motie in, 
waarin hij verlangde, dat notarissen, 
advocaten, register-accountants, 
stedebouwkundigen en raadgevend 
ingenieurs voorlopig niet zouden 
worden opgenomen in de aanwijzings-
beschikking. De heer Willems diende 
zojuist een motie in waarmee hij 
vraagt makelaars, tuin- en landschaps-
architecten en interieurarchitecten 
wèl in het aanwijzingsbesluit op te 
nemen. Mevrouw Dekker vroeg mij , 
waarom belastingconsulenten niet 
werden opgenomen. 

Alleen al uit het feit, dat hierover zo 
verschillend kan worden gedacht, 
blijkt dat de criteria niet scherp 
kunnen zijn. Voor de tuin- en land-
schapsarchitecten is het moeilijk om 
op korte termijn een norminkomen 
vast te stellen, zoals ook is aangegeven 
in de toelichting op de brief. Daarop 
slaat ook de zinsnede over de beperkte 
werkingsduur van de wet. Juist omdat 
de wet maar een beperkte werkings-
duur heeft is de vraag of men gedu-
rende die werkingsduur toch een 
norminkomen moet kunnen vaststel-
len relevant. Bovendien vormen die 
tuin- en landschapsarchitecten kleine 
uiteenlopende groepen, hetgeen het 
ook niet eenvoudiger maakt. 
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Terlouw 

De belastingconsulenten vielen in 
het verleden niet onder het prijs- en 
inkomensbeleid, althans op hen is dit 
beleid niet toegepast. De Kamer heeft 
een motie-Engwirda aangenomen, 
waarin naar onderzoek hierover is 
gevraagd. De Regering is daarmede 
nog niet klaar. Als wij tot de conclusie 
komen, dat de belastingconsulenten 
op den duur niet behoeven te behoren 
tot de aangewezen groep, zullen wi j 
dat tegenover de Kamer motiveren, al 
was het maar met het oog op de 
motie-Engwirda. 

Het onder één noemer brengen van 
belastingconsulenten en advocaten 
gebeurt overigens wat te gemakkelijk. 
Er is tussen beide categorieën toch 
een aanzienlijk verschil wat betreft 
opleidingseisen, het niet c.q. wel 
bestaan van een domeinmonopolie, 
prijzen (die bij de belastingconsulenten 
nog ondoorzichtiger zijn), een niet 
collectieve financiering enz. 

Er is uitvoerig gediscussieerd over 
de criteria, onder andere aan de hand 
van het door de heer De Korte 
ingediende amendement. In de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
zijn vragen gesteld. De heer De Korte 
heeft expliciete vragen gesteld bij de 
mondelinge behandeling. De conclusie 
van de toenmalige Regering is bij 
monde van de heer Albeda geweest, 
dat alle zestien groepen vielen onder 
de geformuleerde criteria. De Kamer 
heeft die conclusie aanvaard. 

De heer Schutte stelde nadere 
vragen over de technische beroepen. 
Die zijn ook uitvoerig aan de orde 
geweest. Onder andere is de ondoor-
zichtigheid van de honorariumregeling 
bij dat soort beroepen aangevoerd. 

De heer Van der Vlies heeft vastge-
steld dat de Regering oog heeft voor 
de conjunctuurgevoeligheid van 
sommige beroepen. Dat is ook zo. Ik 
wijs er echter nog eens op, dat die 
geen invloed heeft op het vaststellen 
van het norminkomen. Zij heeft alleen 
invloed bij de vaststelling of men zich 
ver van het norminkomen bevindt. 
Voor de marktwerking enz. is zij niet 
van belang. Wel van belang is hoe er 
moet worden ingegrepen in de 
inkomens van de verschillende 
groepen. 

Ik ben het met mevrouw Dekker 
eens dat als je de zestien groepen 
noemt het een vanzelfsprekend 
uitgangspunt is, dat er in de regelge-
ving mee terug wordt gekomen, tenzij 
er echter goede redenen zijn om dat 
niet te doen. Om die reden hebben wi j 
een paar van die groepen nu niet 
opgenomen. De heer Willems vraagt 
per motie ze alsnog op te nemen. 

Wi j vinden dat wi j onvoldoende zijn 
toegerust om te kunnen besluiten dat 
naar billi jkheid binnen een bepaalde 
termijn een norminkomen zal zijn 
vastgesteld. Ware dat anders, dan 
hadden wij ze opgenomen. Er is geen 
principiële reden. Wij hebben onze 
conclusie om praktische redenen 
getrokken. 

De heer Toussaint drong erop aan 
een aantal vragen alsnog te beant-
woorden. Voor zover de gegevens 
beschikbaar zijn, kan ik ze hem 
schriftelijk doen toekomen, vooruit lo-
pend op het verslag over het prijs- en 
inkomensbeleid 1981. 

Ik ben het natuurlijk eens met de 
heer De Vries dat je natuurlijk niet 
alleen criteria in een wet opneemt om 
een voorgenomen beleid te kunnen 
voeren, al is dat een belangrijk aspect 
geweest. Als je zoiets eenmaal doet, 
moet je zorgvuldig te werk gaan en de 
verschillende rechtsgronden zorgvul-
dig doordenken. Dat is, dunkt mij, ook 
gebeurd in de Tijdelijke Wet inzake de 
normering. 

Over de hoge inkomens en de 
spreiding van inkomens heb ik zojuist 
ook gezegd, dat wi j er misschien wel 
wat meer informatie over hadden 
kunnen geven. In toekomstige 
gevallen zullen wij de Kamer nadere 
informatie, voor zover ons bekend, 
meedelen. 

Als ik het mij goed herinner, zei de 
heer De Vries gisteren dat een grote 
spreiding een reden kan zijn om te 
menen dat de marktwerking goed is. 
Dat kan een aanwijzing zijn. 

Nu, dat is misschien in een enkel 
geval zo, maar ik denk dat het in ten 
minste zoveel gevallen niet zo is, 
omdat ook allerlei andere omstandig-
heden kunnen leiden tot een grote 
spreiding, factoren die niet meteen 
aan de werking van de markt kunnen 
worden toegeschreven. Ik denk aan 
verschillen in inspanning, verschillen 
in werkti jden, verschillen in efficiency, 
verschillen in ervaring, verschillen in 
prestatievermogen, verschillen in 
leeftijd, onderbezetting in de startfase, 
kortom, er zijn talloze redenen 
waarom er sprake kan zijn van grote 
inkomensverschillen, terwijl toch de 
markt imperfect werkt. 

De heer Leerling heeft gevraagd of 
de Tijdelijke Wet normering er in mijn 
ogen alleen is om het prijs- en 
inkomensbeleid te kunnen voortzetten. 
Zij is wel de aanleiding geweest, maar 
het feit dat het een tijdelijke wet is, 
duidt al aan dat zij ook een aanloop is 
naar een meer omvattende wet op de 
inkomensvorming. In die geest moet 
men de wet ook zien. Het is zowel 
van het toenmalige kabinet als van 

het toenmalige parlement de bedoe-
ling geweest de wet zo zorgvuldig te 
maken dat zij goed kon dienen als 
aanloop voor een wet op de inkomens-
vorming, of hoe die ook zal heten. 
Inderdaad heeft de heer Leerling 
gisteren de takken amusement en 
sport opgesomd als mogelijke 
beroepsgroepen die in aanmerking 
zouden kunnen komen. 

Ikvind dit een interessante gedachte. 
Er worden daar zeer hoge inkomens 
verdiend in smalle sectoren. Ik denk 
echter dat de spreiding enorm is, 
meer dan in een van de andere 
groepen die wij nu hebben besproken. 
Desalniettemin zal ik toch eens laten 
nagaan of het denkbaar is, dat men 
daar ook tot zo'n aanwijzing zou 
kunnen komen. Het vereist echter 
nogal wat onderzoek, zoals de heer 
Leerling zal wil len toegeven. 

Op zijn vraag over het effect voor 
de belastingopbrengst moet ik het 
antwoord schuldig blijven. Dat is niet 
zo maar even uit te rekenen. Ik denk 
echter dat het effect niet zo groot is, 
omdat het gaat om vrij kleine catego-
rieën mensen. Wij weten allemaal dat 
men geweldige besparingen niet tot 
stand kan brengen door de hoogste 
inkomens harder aan te pakken, 
omdat het zo weinig mensen betreft. 
Uit het hoofd zeg ik dan ook dat het 
effect vrij gering zal zijn. Misschien 
wil mijn collega van Financiën het 
nog eens nader bezien en wi l hij 
daarover technische gegevens 
verstrekken. 

De heer De Korte (VVD): Wil de 
Minister van Economische Zaken zijn 
gewicht in de schaal leggen om te 
komen tot een gezamenlijk betaalkan-
toor bij de particuliere verzekeraars? 
Dat is immers noodzakelijk om tot 
degressieve particuliere tarieven te 
komen. 

Minister Terlouw: Ik meen dat ik dit 
wel kan toezeggen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, morgen na 
de lunchpauze over de moties te 
stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt van 17.50 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Eversdijk 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van: 

hoofdstuk XV (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) van de rijksbegro-
ting voor 1982 (met uitzondering van 
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Voorzitter 

het onderdeel Emancipatie) (17 100-
XV); 

de stukken over het Sociaal-Econo-
misch beleid voor 1982 (17 200) 

en van: 
de gewijzigde motie-Groenman 

overeen samenhangend inkomensbe-
leid voor jongeren (17 029, nr. 11); 

de motie-Beckers-de Bruijn over het 
principe van individualisering bij de 
vormgeving van het inkomensbeleid 
(17 030, nr. 14); 

de motie-De Korte c.s. over de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
(17100-XV, nr. 18); 

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

de motie-Willems over de kortingen 
op de ziektegelden (17 100-XV, nr. 20); 

de motie-Beckers-de Bruijn over de 
arbeidsvoorwaarden voor thuiswer-
kers (17 100-XV, nr. 21); 

de motie-De Korte en Rietkerk over 
een bijzondere koopkrachtbescher-
ming voor de 'echte' minima (17 200, 
nr. 13); 

de motie-De Korte c.s. over de netto 
inkomensafstand tussen min imum-
loon en modaalloon (17200, nr. 14). 

De (algemene) beraadslaging wordt 
hervat. 

De Voorzitter: Door mij zijn schriftelij-
ke antwoorden ontvangen van de 
Minister en de Staatssecretarissen 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Deze antwoorden zullen worden 
opgenomen in een Bijvoegsel bij de 
Handelingen van deze vergadering. 

[Het Bijvoegsel is opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]6 

De Voorzitter: Het streven is, dat de 
Minister en beide Staatssecretarissen 
vanavond hun betogen afronden. Van 
hen heb ik begrepen, dat dit mogelijk 
is. Daarvoor zal dan wel de medewer-
king van de Kamer nodig zijn. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Of het mogelijk is, zal 
moeten blijken. Ik waarschuw tegen 
het wekken van te grote verwachtin-
gen. 

Vandaag verdedigen de beide 
Staatssecretarissen en ik voor de 
eerste maal de begroting van ons 
departement in deze Kamer. Dat 
gebeurt wat mij betreft niet blanco. In 
verschillende functies heb ik in de 
afgelopen jaren in deze Kamer over 
onderwerpen als werkgelegenheidsbe-
leid en inkomensbeleid gesproken en 
opvattingen verkondigd. Niet ten 

onrechte ben ik aan sommige uitspra-
ken op dat gebied herinnerd. 

In korte ti jd die is verstreken tussen 
de regeringsverklaring en deze 
begrotingsbehandeling zijn mevrouw 
Dales en ik verschillende malen in de 
Kamer geweest om voorstellen toe te 
lichten en te verdedigen. Misschien 
kan dan in relatie tot de Kamer 
moeilijk worden gesproken van een 
rustige aanloop, maar dit geldt 
minder voor onze relatie tot de 
maatschappij als geheel. Wij stonden 
voor de noodzaak om vrijwel onmid-
dellijk na de aanvaarding van onze 
functie met ingrijpende voorstellen te 
komen, waarbij ook pijnlijke keuzen 
dienden te worden gemaakt. 

Vrijwel iedereen onderkent de 
noodzaak van het maken van die 
keuzen. Dat houdt echter nog niet in 
dat die keuzen zelf worden onderschre-
ven. In de afgelopen weken is van 
allerlei kanten kritisch over bepaalde 
voorstellen geschreven en gesproken. 
Natuurlijk laat ons dat niet onberoerd. 
Er zijn daarbij zelfs bittere verwijten 
geweest, alsof juist bij de bewindslie-
den op dit departement onvoldoende 
aandacht zou bestaan voor de 
noodzaak van wezenlijke ombuigin-
gen, anderzijds voor de belangen van 
de werkgelegenheid of zwakke 
inkomensgroepen of, om een ander 
punt te noemen, een ongestoorde 
ontwikkeling van hetarbeidsvoorwaar-
denoverleg. 

De zin en noodzaak van beleid kan 
alleen duidelijk worden in de toetsing 
van de voortgang van dat beleid en 
de resultaten daarvan. Voor ons zijn 
binnen het regeerakkoord, op grond 
waarvan het kabinet is aangetreden, 
vooral van belang de doelstellingen 
ten aanzien van werkgelegenheid en 
inkomen. Wij hebben onze voorstellen 
afgemeten aan die twee centrale 
doelstellingen. Die zijn namelijk om, 
als het maar even kan, een halt toe te 
roepen aan de stijging van de werk-
loosheid en, hoeveel moeite het soms 
ook kost, recht overeind te houden de 
inkomensdoelstelling van - 1 tot - 4 % . 
Dat houdt die pijnlijke keuze in. 
Echter, juist wanneer wij ons zouden 
neerleggen bij die rampzalige stijging 
van de werkloosheid die wij op het 
ogenblik meemaken of wanneer wi j 
niet meer zouden vechten om de 
inkomenspositie van de laagstbetaal-
den in stand te houden, zouden 
verwijten terecht kunnen worden 
gemaakt. 

Ik wi l nog een opmerking maken 
over de korte tijdspanne die ons is 
gegeven voor het presenteren en 
toelichten van ons beleid. Het is een 

defensieve opmerking, maar ik maak 
haar toch omdat terecht is geconsta-
teerd dat het nogal rumoerig is 
rondom voorstellen of personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beleid 
op het ministerie van Sociale Zaken 
en werkgelegenheid. 

Het was natuurlijk buitengewoon 
ongelukkig dat het kabinet pas in de 
week van 16 november 1981 de 
regeringsverklaring kon afleggen. Dat 
hield in dat er voor de inkomens- en 
ombuigingsmaatregelen die per 1 
januari 1982 in werking dienden te 
treden, een nauwelijks toelaatbare 
korte termijn van voorbereiding 
restte. Binnen een week na het debat 
over de regeringsverklaring werd aan 
de Stichting van de Arbeid de brief 
gericht met voorstellen inzake het 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1982. 
Een nauwelijks toelaatbare korte 
termijn van voorbereiding is ook van 
toepassing op de eerste versie van 
het werkgelegenheidsplan. Die eerste 
versie werd reeds in de regeringsver-
klaring in het vooruitzicht gesteld. 
Daarbij werd gesproken over 'enkele 
maanden'. 

Het is volkomen begrijpelijk dat 
door werkgevers en werknemers 
werd gevraagd, aan het begin van dit 
jaar zo snel mogelijk te kunnen 
beschikken over de eerste versie van 
het werkgelegenheidsplan, ten einde 
dat zo mogelijk te benutten bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat is 
een volstrekt redelijke eis. Het eigen-
lijke werk aan de eerste versie van het 
plan kon pas beginnen nadat het 
kabinet zich in concreto had verenigd 
met het beleid voor 1982 en nadat de 
Kamer daaraan haar goedkeuring had 
gehecht in het debat over de regerings-
verklaring in de derde week van 
november. 

Ik maak van mijn hart geen moord-
kuil; ik heb mij nogal gestoten aan 
kritiek en voorstellen, alsof het 
mogelijk zou zijn om in een paar 
weken een 'heilsplan' te presenteren 
dat de werkloosheid wel eens eventjes 
zal opheffen. Mevrouw Beckers heeft 
zeer terecht op dat punt gewezen. Zij 
had daar voor 100% gelijk in. Naar 
mijn mening zijn er geen korte, snelle 
en alles omvattende oplossingen te 
vinden voor de diep ingevreten kwaal 
van de werkloosheid. Dergelijke 
oplossingen beoogt het werkgelegen-
heidsplan ook niet te bieden. Ik kom 
dadelijk nog terug op hetgeen wèl 
met het plan wordt beoogd. Het is 
geen heilsplan, maar wel een toet-
singselement, een integratiekader 
voor het beleid. 
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Den Uyl 

Het plan biedt mogelijkheden en 
probeert die te openen voor een 
betere aanpak van de werkloosheids-
problematiek en voor het betrekken 
van de maatschappelijke organisaties 
daarbij. Het behoeft geen betoog dat 
ik juist waarom de weigering van 
sommigen om hierbij vroegtijdig te 
worden ingeschakeld, als bijzonder 
pijnlijk heb ervaren. Vanaf het begin 
hebben wi j gezegd dat het werkgele-
genheidsplan gaat om een meerjarig 
beleidsplan, voortschrijdend en 
telkenjare aan te passen. Binnen 
enkele maanden zou de eerste versie 
komen. Voor een eerste, wat rijpere 
editie moet men op rondweg een jaar 
rekenen. 

Het plan houdt ook een politieke 
keuze in. De wil om het werkgelegen-
heidsbeleid toe te spitsen en toetsbaar 
te maken in een geïntegreerd kader, 
houdt tevens de opvatting in dat 
alleen een geïntegreerd en - zo men 
wi l - planmatig beleid perspectief 
biedt in de uitzonderlijke situatie 
waarin wi j zijn beland. Daarmee zet ik 
mij niet op een gemakkelijke wijze af 
tegen vorige kabinetten. Men heeft 
echter te onderkennen - ik vraag 
daarvoor de aandacht van de Kamer -
dat de versnelling van de toename 
van de werkloosheid in Nederland, in 
Europa, in de OECD-landen (met 
uitzondering van Japan) heeft geleid 
tot een omvang die het vraagstuk een 
nieuwe dimensie heeft gegeven. Toen 
wi j na de oliecrisis over het werkgele-
genheidsbeleid spraken, was de 
werkloosheid gestegen van 170.000 
naar 200.000. Toen konden en 
mochten wij daarover op een andere 
manier spreken dan nu, want nu is in 
een periode van goed twee jaar de 
werkloosheid van 205.000 a 210.000 
gestegen naar 475.000. Met menselijke 
zekerheid gesproken zal de werkloos-
heid eind februari de 500.000 passeren. 

Gelet op de ontwikkeling in andere 
industriële landen, moeten wij 
beseffen dat ieder verplicht is, 
denkbeelden, inzichten, beleid en 
maatregelen ter verkrijging van 
werkgelegenheidsherstel die hij in de 
afgelopen jaren heeft verkondigd en 
aangehangen, tegen het röntgenlicht 
te houden en te bezien of deze 
werkelijk passen in deze, wat ik noem, 
nieuwedimensie van het werkgelegen-
heidsvraagstuk. Het misschien 
drammerige pogen, nieuwe aanpak 
en nieuwe instrumenten te ontwikke-
len, nationaal en internationaal, wat 
spreekt uit de wil tot het werkgelegen-
heidsplan, komt voort uit een recht 
doen aan de afschuwelijke verbreiding 

die de werkeloosheid nu heeft 
gekregen en het ontbreken van 
uitzicht op een enigszins snelle 
teruggang ervan. 

In elke voorspelling van de OESO 
waarin sprake is van economisch 
herstel, neemt de werkloosheid 
niettemin toe. Dit wil zeggen dat 
snelle groei in belangrijke mate 
'jobless grows' is; hij leidt niet 
automatisch tot meer arbeidsplaatsen. 
In het zicht van deze waarschijnlijkheid 
zijn wi j ertoe gedwongen, tot het 
uiterste te gaan om nieuwe wegen, 
nieuwe middelen en een eigen 
aanpak voor de werkloosheid te 
vinden. 

De t i jdnood die de eerste fase van 
dit kabinet heeft gekenmerkt, heeft 
uiteraard ook invloed gehad op het 
overleg met werkgevers en werkne-
mers, de Stichting van de Arbeid, het 
enkele malen passeren van de SER, 
een te korte periode voor overleg met 
de stichting en specifieke spanningen 
met de Raad van Centrale Onderne-
mingsorganisaties. Natuurlijk is dit 
niet goed, maar het tekent, naar het 
mij voorkomt, de onvermijdelijkheid 
dat in zo'n korte periode moedige 
besluiten moesten worden genomen 
en beleid op tafel moest worden 
gelegd. 

Het werkterrein van het ministerie 
is, gelijk bekend, verbreed. Dit houdt 
op zich zelf uiteraard niet de garantie 
in dat er beter beleid uit voortkomt. 
De verbreding is een uitdrukking van 
het besef dat bestond tijdens de 
formatie van het kabinet en zijn 
weerslag heeft gevonden in de 
regeringsverklaring, dat een projectmi-
nisterschap voor werkgelegenheid 
met een bijzondere coördinerende 
verantwoordelijkheid voor de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in deze tijd geboden is. 

Sedert het optreden van het nieuwe 
kabinet heeft het departement 
daarenboven de coördinerende 
verantwoordelijkheid gekregen voor 
emancipatieaangelegenheden. De 
keus van dit kabinet, emancipatie over 
te brengen naar Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, is weloverwogen 
gedaan. Ik voel mij er als Minister dan 
ook zeer verantwoordelijk voor. Het 
gaat om de overtuiging dat het gehele 
regeringsbeleid, in het bijzonder het 
beleid van dit departement, gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
en eerlijke verdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid als richtsnoeren 
moet hebben. Er zal uitdrukkelijk 
sprake zijn van integratie van het 
emancipatiebeleid in het gehele 
beleid van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid. Mevrouw D'Ancona zal 
hierop straks nader ingaan. 

Mag ik, nu ik toch namen noem, 
van de gelegenheid gebruik maken 
om mevrouw Oomen en mevrouw 
Ter Veld te complimenteren met hun 
eerste speeches in deze Kamer? Ik 
heb de betogen nauwkeurig beluis-
terd; het compliment is meer dan een 
formele uitspraak. Mevrouw D'Ancona 
knikt goedkeurend; u ziet hoe dit past 
in het emancipatiebeleid. 

Het zal duidelijk zijn dat het opstellen 
van een werkgelegenheidsplan als 
integratiekader voor het werkgelegen-
heidsbeleid iets anders inhoudt dan 
het scoren van succesjes op korte 
termijn ten nadele van een fundamen-
teel resultaat op lange termijn. 

Zo is het niet; zo mag het ook niet 
zijn. Wij menen wel dat een samenhan-
gend werkgelegenheidsbeleid vereist 
dat resultaten daarvan, middelen en 
instrumenten, op korte termijn 
zichtbaar worden. De achtergrond 
daarvan - ik behoef dat nauwelijks te 
herhalen - is dat wi j menen dat het 
aantal werklozen niet zo mag blijven 
groeien als nu het geval is. Niets 
werkt ontmoedigender dan het besef 
hoe moeilijk het allemaal is, en dan de 
indruk, die hier en daar bestaat, dat 
onze samenleving zich in feite 
neerlegt bij een ontwikkeling die 
welhaast dwangmatig lijkt te leiden 
naar een beperking van het aantal 
werkenden tot de meest weerbaren, 
best opgeleiden en best betaalden in 
de samenleving; daarmee legt men 
zich neer bij een massale uitstoot van 
mensen die ook zouden wil len 
werken. 

Een dergelijk toekomstperspectief 
wijs ik onverbiddelijk af. Dus is een 
werkgelegenheidsbeleid nodig 
waarbij men vereisten op lange 
termijn in het oog houdt maar waarbij 
men er evenzeer van doordrongen is 
dat ook op korte termijn zichtbare 
maatregelen moeten worden geno-
men om deze rampspoed van een 
steeds groeiende werkloosheid tot 
staan te brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel mij 
voor, thans eerst iets dieper in te gaan 
op het algemene economische beleid, 
vervolgens in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid aandacht te 
besteden aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, daarna in te gaan 
op het inkomensbeleid en op enkele 
vragen van zeggenschap - een 
structurele ontwikkeling - en te 
eindigen met een enkele opmerking 
over de toekomst van de verzorgings-
staat waarover in brede kring zozeer 
wordt gesproken en waarbij mijn 
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departement zich uiteraard in het 
bijzonder voelt aangesproken. De 
heer Weijers heeft uitdrukkelijk 
hiernaar gevraagd. 

Ik zal nu niet ingaan op de vragen 
over de adviesaanvrage aan de SER 
over de Ziektewet. Mevrouw Dales zal 
ingaan op concrete vragen die 
daarover zijn gesteld. Ik volsta op dit 
moment met te zeggen dat het 
duidelijk zal zijn dat wi j , in afwachting 
van het advies van de SER, niet zullen 
ingaan op denkbare wijzigingsvoor-
stellen die binnen en buiten de Kamer 
circuleren. Het besluit tot indiening 
van de adviesaanvrage is naar ons 
oordeel een onverbrekelijk onderdeel 
van het beleid ter wil le van werkgele-
genheid en ter bescherming van de 
laagste inkomens dat zozeer voor ons 
centraal staat. 

In de eerste plaats kom ik dan te 
spreken over het algemene economi-
sche beleid, waarover de vele afge-
vaardigden hebben gesproken. 
Hieraan kan en wi l ik niet voorbijgaan, 
omdat een beleid op het gebied van 
de sociale zekerheid en van de 
arbeidsvoorziening niet te voeren is 
zonder dat duidelijke lijnen worden 
getrokken in de analyse van de 
economische ontwikkeling en zonder 
dat daarin beleidsdoelstellingen 
worden getoetst. Bij alle zorg over de 
toestand van de economie mag ook 
worden gewezen op enkele gunstige 
aspecten: een betrekkelijk gunstige 
ontwikkeling van de prijzen en van de 
inflatie; een achterblijven van de 
groei van arbeidskosten bij die in het 
voor ons relevante buitenland; een 
iets sterker aantrekken van onze 
uitvoer dan de wereldhandel; een 
naar verhouding sterke koers van de 
gulden. 

Dat zijn aspecten die op zichzelf 
reden geven in elk geval niet paniekerig 
de economische ontwikkeling te 
bezien. Dat neemt echter niet weg dat 
er sprake is van een snelle groei van 
de werkloosheid in ons land, dat de 
inkomens onder druk staan, dat 
koopkrachtverlies is geleden op grote 
schaal in het afgelopen jaar - over de 
gehele linie 3 è 3,5% - en dat wi j te 
kampen hebben met een sterke druk 
van de omvang van de collectieve 
uitgaven op het totaal van het beleid. 
Ik mag daarbij ook niet verzwijgen, 
dat het tot rond 8% in 1981 aangegroei-
de financieringstekort voor elk beleid 
een hypotheek is. 

Overziet men die gegevens, dan 
wordt men telkens weer gedwongen 
tot kritisch overwegen van het spoor 
waarop wi j ons bevinden en van de 

effecten die wij op korte en op lange 
termijn hopen te verkrijgen. Het ligt 
voor de hand, dat bij het voortduren 
van stagnatie in de wereldhandel ook 
de binnenlandse bestedingen extra 
aandacht verdienen - consumptie en 
investeringen - en dat ook uit dien 
hoofde het beleid dient te worden 
getoetst. 

De heer Weijers heeft erop gewezen, 
dat in vergelijking met het buitenland 
een relatief gunstig klimaat ter 
bevordering van de investeringen is 
ontstaan. Toch trekken die investerin-
gen niet aan. Wat is er dan nog meer 
aan de hand? Waarom werkt het niet? 
Mevrouw Dekker heeft erop gewezen, 
dat in ons land de grote werkloosheid 
sneller stijgt dan in een aantal 
Westeuropese landen terwij l ook de 
produktie achterblijft. De heer Moor 
heeft zijn twijfels geuit over de 
doeltreffendheid van het matigingsbe-
leid. De heer Poppe heeft bijzondere 
aandacht gevraagd vooreen consump-
tiebeleid in relatie tot de werkgelegen-
heid. Dat is een aspect waaraan ook 
de Wetenschappelijke Raad over het 
Arbeidsbestel zeer uitvoerig aandacht 
heeft besteed. 

Het was een van de eerste keren dat 
dit in ons land is gebeurd. De heer 
Rietkerk heeft onder andere verwezen 
naar de uiteenzetting van de heer 
Rutten in de gebruikelijke Nieuwjaars-
beschouwingen van de Secretaris-Ge-
neraal van Economische Zaken en aan 
het feit dat de heer Rutten als het 
ware een verscherpte voortzetting 
heeft bepleit van het matigingsbeleid 
ten behoeve van het terugdringen van 
het financieringstekort. Uiteraard 
ontbreken ook die geluiden niet, die 
pleiten voor een verscherpte en 
snellere terugdringing van het 
financieringstekort. De heer Rutten 
schreef, dat wi j bijna de laatste kans 
hebben de economie in eigen hand te 
houden. Grijpen wi j die kans niet, dan 
zijn wi j overgeleverd aan onvoorstel-
bare en onbeheersbare bewegingen 
van de internationale economie. 

Bij het laatste wi l ik een kritische 
kanttekening maken: wi j zijn natuurlijk 
vaak op een andere wijze dan men 
denkt en ook nu, afhankelijk van en 
ondervinden wi j de gevolgen van 
bepaalde verschijnselen in de interna-
tionale economie, niet alleen conjunc-
tureel maar ook structureel. Ik geef 
hiervan twee voorbeelden. 

De investeringen in het Rijnmondge-
bied zijn in de jaren zeventig per saldo 
met 20% gedaald, terwij l het totaal 
aan investeringen over de gehele 
periode van de jaren zeventig in ons 
land met 13% toenam. Dat bracht 

wethouder Riezenkamp tot de verzuch-
t ing, dat het in ti jden van een goede 
conjunctuur de Rotterdamse haven 
extra goed gaat, maar dat, nu de 
economische groei internationaal 
sterk is teruggevallen, het de haven 
extra slecht gaat. Wat voor Rotterdam 
geldt, geldt voor Nederland. 

Nederland profiteerde in het 
verleden in het bijzonder van gunstige 
internationale conjuncturele ontwikke-
lingen. Nederland ondervindt nu ook 
veel scherper - de haven van Rotter-
dam is er een voorbeeld van — de 
gevolgen van internationale terug-
gang. 

De heer Weijers sprak van een 
mogelijke Jan-Saliegeest bij het 
uitbli jven van nieuwe investeringen. 
Ik wijs op de ontwikkelingen bij 
Hoogovens, waarvan algemeen wordt 
erkend dat het een goed geleid, 
modern en efficiënt staalbedrijf is. 
Hoogovens maakt met Hoesch deel 
uit van het Estelconcern. Het bestaan 
van dat concern wordt bedreigd door 
de totstandkoming van een nieuw 
concern, Rurhstahl, door samenvoe-
ging van Hoesch en Krupp Stahl. De 
afzet van Hoogovens in Duitsland 
wordt daardoor rechtstreeks bedreigd. 

Dat is een voorbeeld van concentra-
tie- en saneringsverschijnselen, 
vorming van nieuwe economische 
macht, die zich onder invloed van de 
crisis op grote schaal in de Westerse 
economische wereld voordoen. 
Inzakkende economische groei leidt 
elders tot processen waarbij men 
tracht te komen tot bundeling van 
krachten, met als gevolg dat in 
toenemende mate leveranties van de 
Nederlandse industrie onder druk 
komen, leveranties die in tijden van 
hoogconjunctuur en van bestaande 
grote vraag in het buitenland zijn 
opgebouwd. Daarom is een werkgele-
genheidsplan ook een noodzakelijk-
heid - dat is er zeker niet in de eerste 
versie - waarin wij ons rekenschap 
geven van de structurele verande-
ringen die inwerken op de mogelijkhe-
den tot herstel en vernieuwing van 
onze industrie. 

Ik maak deze opmerking niet om te 
suggereren dat loonmatiging en 
ombuigingen wat de omvang van de 
collectieve sector betreft niet nodig 
zouden zijn. Integendeel! Zij zijn en 
blijven nodig om de zich nu aftekenen-
de verbetering van onze uitvoerper-
spectieven te handhaven. Er is echter 
wel een voortdurende afweging nodig 
tegen de effecten die inkomensmati-
ging en ombuigingen uitoefenen op 
de binnenlandse bestedingen. Daarbij 
moet ik waarschuwen tegen de te 
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primitieve gedachte dat het intact 
laten van de consumptieve koopkracht 
rechtstreeks zou leiden tot verbetering 
van de werkgelegenheid. Immers, een 
van de belangrijkste verschijnselen 
waarmee Nederland te kampen heeft 
gehad is dat de buitenlandse invoer 
zo'n grote plaats is gaan innemen in 
onze binnenlandse bestedingen. 

De meerderheid van de Nederlandse 
bedrijven die in moeilijkheden zijn 
geraakt wordt gevormd door bedrijven 
die aanvankelijk een grote binnenland-
se afzet hadden. Het is dus te simpel 
te veronderstellen dat van het ontzien 
van de binnenlandse bestedingen een 
rechtstreekse lijn kan worden gelegd 
naar verbetering van de werkgelegen-
heid. 

De heer Bakker (CPN): Niet naar de 
verbetering maar wel naar de handha-
ving van de werkgelegenheid. 

Minister Den Uyl: Als ondertussen 
goedkopere produkten uit het buiten-
land worden ingevoerd kan de 
werkgelegenheid ook niet worden 
gehandhaafd, ook niet als de binnen-
landse bestedingen op peil worden 
gehouden. 

De heer Bakker (CPN): U kent zelf alle 
voorbeelden van bedrijven die op de 
binnenlandse consumptie zijn afge-
stemd en die toch inzakken, waar 
ontslagen vallen, doordat de binnen-
landse consumptie terugloopt: 
garagebedrijven, horeca! 

Minister Den Uyl: Zeker! Ik ontken 
niet, dat de omvang van de binnen-
landse bestedingen - even afgezien 
van invoerpenetratie, zoals dit in het 
economische jargon heet — ook van 
belang is voor de werkgelegenheid. Ik 
zeg alleen, dat niet zo simpel kan 
worden gesteld, dat het intact houden 
van de binnenlandse bestedingen een 
garantie biedt voor de handhaving 
van de werkgelegenheid. Maar het 
zou ook onjuist zijn - en dat was de 
voornaamste strekking van mijn 
opmerking — om in de huidige situatie 
te zeer, of zelfs uitsluitend, de kaart te 
zetten op groei van de export. Want er 
moet worden opgemerkt dat de 
vooruitzichten voor de groei van de 
wereldhandel weinig opwekkend zijn, 
ook al wordt er dan in de tweede helft 
van dit jaar enig herstel verwacht. 

Ook op de langere termijn bezien, 
laten de vooruitzichten nauwelijks 
ruimte voor verwachtingen ten 
aanzien van herstel van de groeicijfers, 
zoals wij dit in de eerste decennia na 
de tweede wereldoorlog hebben 
gekend. Ik verbind daaraan dan ook 

meteen de conclusie die gevolgen 
heeft voor de keuze van mijn beleid, 
namelijk dat het, ook bij een redelijk 
gunstige ontwikkeling van de wereld-
handel en bij enige vergroting van het 
aandeel van Nederland daarin, 
uitgesloten is dat door vernieuwing 
en door herindustrialisatie de industrie 
en de direct daarmee verbonden 
toeleveringsbedrijven respectievelijk 
de commerciële marktsector in staat 
zouden zijn om het grote tekort aan 
arbeidsplaatsen op te vullen. Dit 
tekort ligt in ons land zeker in de orde 
van grootte van 750.000 a 1 miljoen 
en is tevens bepalend voor de 
werkloosheid. 

Ik denk dat wij ermee rekening 
moeten houden, dat detechnologische 
vernieuwing, de technologische 
uitstoot en de groei van de arbeidspro-
duktiviteit in die sectoren zullen 
voortgaan. Dit kan voor een gedeelte 
worden gecompenseerd door met 
name een groei in enige sectoren van 
de commerciële markt. Ik laat er 
echter geen enkele twijfel over 
bestaan - en dit is een zeer zwaarwe-
gende conclusie - dat het vraagstuk 
van de werkloosheid niet oplosbaar is 
zonder dat op de langere termijn 
sprake is van een herverdeling van 
het werk en van een invoering van 
vormen van arbeidstijdverkorting. Dit 
houdt uiteraard ook voor de organisa-
tie van onze samenleving zwaarwegen-
de consequenties in. Er moet een 
keuze worden gemaakt. 

Enerzijds kunnen wij kiezen voor 
een selectieve ontwikkeling die zich 
richt op een situatie waarin betrekkelijk 
weinigen werken en velen werkloos 
zijn. Ik wees daar zoeven al op. Zo'n 
samenleving is in theorie zeer wel 
denkbaar; zij kan zelfs een behoorlijke 
economische groei vertonen. Ander-
zijds kunnen wij consequent trachten 
door middel van herverdeling van 
werk, onder andere door invoering 
van arbeidstijdverkorting, - of naast 
arbeidstijdverkorting, kan ik beter 
zeggen - te komen tot een benadering 
van het ideaal van een volledige 
werkgelegenheid. Van dit ideaal 
mogen wij naar mijn oordeel geen 
afstand doen. 

In het economische beleid is sprake 
van twee zwaarwegende dilemma's. 
Ten eerste bestaat het dilemma van 
de keuze tussen een bezuinigingsbe-
leid en een stimuleringsbeleid; de 
heer Schutte gaf daarvan een heldere 
formulering. Ik denk dat beide 
elementen onvermijdelijk zijn. Beide 
elementen vertonen zich echter 
telkens als tegenstellingen. Het 
tweede zwaarwegende dilemma in 

het economische beleid is de keuze 
tussen het wel of niet voeren van een 
tweesporenbeleid. Het tweesporenbe-
leid houdt er in de conceptie van het 
regeringsakkoord rekening mee, dat 
een versterking van de industriële 
sector en van de marktsector noodza-
kelijk is. Laat daarover geen enkel 
misverstand bestaan. Ook is de 
beperking van de groei van de 
arbeidskosten noodzakelijk. 

In dat kader zijn ook ombuigingen 
in de collectieve sector noodzakelijk. 
Dit alles kan echter alleen niet het 
antwoord zijn op het werkgelegen-
heidsprobleem in de nieuwe verhou-
dingen waarmee wij thans te maken 
hebben. De weerslag hiervan vindt 
men ook in discussies die internatio-
naal worden gevoerd. Rondom de 
tweede oliecrisis 1979/1980 was er 
een redelijke mate van eensgezind-
heid. Ter vermijding van het voortdu-
ren van de hoge inflatie, opgeroepen 
door de nieuwe olie-prijsstijging, 
moest een restrictief beleid worden 
gevoerd. In de ons omringende 
landen worden op het ogenblik ook 
sterk revaliserende geluiden gehoord. 
Ik wijs op de discussie, die in de 
Bondsrepubliek wordt gevoerd. 

Ik verwijs naar het Jahresgutachten 
Sachverstandigenrat van twee 
maanden geleden. Dit is een adviesli-
chaam van de Duitse Regering, 
waarin onder meer een investerings-
impuls van f7 mld. in 1982 wordt 
bepleit. De DKB bepleit een vijfjaren-
plan, een extra besteding van f 10 
mld. per jaar. Men vindt dit soort van 
discussies in bijna alle Westerse 
landen. Ze worden in hoge mate 
bepaald door de ervaring van het 
voortduren van de stagnatie, de groei 
van de werkloosheid, die - het moet 
helaas worden gezegd - in haar 
omvang herinneringen aan de 
dertiger jaren gaat oproepen. 

Wat ons land betreft, wijs ik op 
discussies, gehouden op de jaarverga-
dering van de Nederlandse Vereniging 
van Huishoudkunde in december, 
waarop door tal van economen is 
gewaarschuwd tegen afbraak van 
produktiecapaciteit, die het gevolg 
zou kunnen zijn van het voortduren 
op oproepen van vraaguitval. Ik 
gevoel mij in de positie, dat ik enerzijds 
heb te waarschuwen tegen een 
gedachtengang, dat matiging van de 
arbeidskosten en beheersing en 
beperking van de groei van de 
collectieve uitgaven zouden moeten 
worden aangezien als oorzaken van 
de scherpe groei van de werkloosheid 
en anderzijds heb te waarschuwen 
tegen een automatisme, in de zin van: 
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Als wi j maar doorgaan - en het maar 
lang genoeg volhouden - met het 
beperken van de arbeidskosten, het 
terugbrengen van het financieringste-
kort, het terugbrengen van de collec-
tieve sector, dan komt het wel weer 
goed. Beide zienswijzen zijn eenzijdig, 
kunnen botsen, maar kunnen, mits ze 
op een goede wijze worden geïnte-
greerd in beleid, wel tot een oplossing 
leiden. Dat is dat tweesporenbeleid, 
dat in het regeerakkoord ten principale 
uiteen is gezet. 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen deze 
achtergrond wil ik enkele kanttekenin-
gen maken bij concrete uitspraken 
van sommige afgevaardigden. 

De heer Rietkerk heeft gesproken 
over de noodzaak van voortzetting 
van het matigingsbeleid, de noodzaak 
van ombuigingen. De heer Wil lems 
heeft dit geheel afgewezen. Ombuiging 
is geen doel op zich zelf, zij behoort 
een onderdeel te zijn van een breed 
plan, gericht op herstel van de 
werkgelegenheid op middellange 
termijn, gepaard gaande met maatre-
gelen op korte termijn. Er bestaat 
geen twijfel over dat de overheidsuit-
gaven niet blijvend belangrijker 
harder kunnen groeien dan het 
nationaal inkomen. Dat mag wel ; 
gedurende een bepaalde periode is 
dat gewenst. Het kan echter niet 
blijvend zijn. 

Dit bepaalt ook de zienswijze van 
het kabinet, waarin enerzijds een 
beleid van ombuigingen wordt 
gerealiseerd en anderzijds nadrukkelijk 
ruimte wordt vrijgemaakt voor een 
beleid van gerichte opvoering van de 
bestedingen om de werkgelegenheids-
groei te bevorderen, waarbij een 
grote plaats wordt ingeruimd voor 
herverdeling van arbeid. 

In dit verband heeft de heer Rietkerk 
gesteld - dit is ook bij het debat over 
de regeringsverklaring aan de orde 
geweest - dat dit kabinet voor 1982 
een te groot beslag zou leggen op de 
geringe groei, die wordt voorzien. Hij 
heeft verder gepleit voor verdergaande 
ombuigingen. Hij heeft het kabinet 
verweten dat het wil vasthouden aan 
de bestaande koppelingsmechanis-
men. Ik wil erop wijzen dat, als men 
de uitgaven in het kader van de 
werkloosheid tussen haakjes zet, als 
men dus de ontwikkeling van de 
overheidsuitgaven daarvoor corri-
geert, dan blijkt dat de groei van de 
aldus gecorrigeerde overheidsuitga-
ven deze jaren iets zal achterblijven 
bij de prijsstijging van het nationaal 
produkt. Dit betekent dat deze uitgaven 
reëel gezien in omvang dalen. Anders 

gezegd: het grote beslag dat volgens 
de heer Rietkerk de collectieve sector 
legt, vloeit voort uit de groei van de 
werkloosheidsuitkeringen en geeft, 
dunkt mij, geen enkele aanleiding tot 
de stelling als zou de overheid 
lichtvaardig o f te gemakkelijk berusten 
in de omvang en de druk, die voort-
vloeien uit de collectieve sector. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik heb er met 
name op gewezen dat door de 
internationale ontwikkelingen naar 
mijn oordeel onze structurele fouten 
sterker bloot komen te liggen. In dat 
verhoudingskader speelt een grote rol 
dat wi j onze collectieve sector verhou-
dingsgewijs zeer sterk hebben 
opgevoerd, waarvan wi j nu naar mijn 
oordeel de lasten ondervinden. Ik 
meen dat de Minister ook op dit punt 
nog dient in te gaan. Hij moet onze 
benadering van het totaal van de 
collectieve lasten met de gevolgen 
daarvan, die zo verscherpt in Neder-
land doorwerken, bezien. Hij zegt: als 
ik dit en dat erbuiten laat, kom ik niet 
tot een stijging van de groei. Ik heb 
naar het eenvoudige feit verwezen, 
hoezeer ik weet dat de stijging van de 
werkloosheidsuitgaven daarvan een 
onderdeel is, dat wij desondanks dit 
jaar, terwij l ook de bewindslieden 
betogen dat de marktsector meer 
ruimte moet krijgen, geconfronteerd 
worden met de omstandigheid dat de 
groei nog voor meer dan 100% naar 
de collectieve sector gaat. Dat kunnen 
wij niet voortzetten, want anders 
komen wi j steeds verder af van het 
ideaal van verbetering van de werkge-
legenheid. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is juist dat de geringe 
groei in 1982 bij het uitgezette beleid 
voor meer dan 100% via bestedingen 
van de collectieve sector wordt 
geabsorbeerd. Ik stel daar tegelijk bij 
dat dit naar mi jn oordeel terecht 
gebeurt. Wij zijn in een structureel 
moeilijke situatie aangeland. Ik 
verbloem het niet. Vandaar het 
economische structuurbeleid, dat 
evenzeer onderdeel vormt van het 
werkgelegenheidsbeleid als maatrege-
len op korte termijn. Vandaar ook 
pogingen - pijnlijke en ingrijpende 
pogingen - om de groei van de 
collectieve uitgaven te beperken. Als 
men echter een andere weg zou gaan 

- een eensporenbeleid - en naarmate 
werkloosheidsuitkeringen groeien 
collectieve uitgaven zou afbouwen 
- om het andere uiterste eens te 
nemen, zoals hier en daar wordt 
voorbereid - dan leidt dit tot grote 
werkloosheid en tot grotere werkloos-
heidslasten. 

Dan bevindt men zich in een naar 
beneden gerichte spiraal en daarvoor 
moet ik waarschuwen. In de huidige 
situatie is het economische beleid een 
beleid op het scherp van de snede. Ik 
hecht er echter aan - en ik zeg dit niet 
alleen met het oog op de specifieke 
belangen van mijn departement -
erop te wijzen, dat juist bij het 
uitblijven van economisch herstel, 
zoals het zich dit jaar aftekent in 
tegenstelling met verwachtingen die 
het vorige jaar golden, wi j ertegen 
moeten waken dat wij terecht komen 
in die spiraal naar beneden. Ik proef in 
het betoog van de heer Rietkerk dat 
het in zijn visie niet de door mij 
aangegeven richting zou uitgaan. 

De heer Rietkerk (VVD): Zegt u nu, dat 
het te recht is, dat ook vandaag de 
collectieve sector meer dan 100% van 
de groei tot zich neemt? Stelt u nu dat 
wi j , als wi j die weg niet zouden 
volgen, in een negatieve spiraal 
terecht zouden komen? Ik heb de 
stellige overtuiging, dat wij het juist 
heel anders zouden moeten doen. Als 
wij toestaan, dat de collectieve sector 
nog verder groeit, zullen de kosten 
weer verder stijgen waardoor de 
werkgelegenheid afneemt. Ik begrijp 
het betoog van de Minister niet, 
mijnheer de Voorzitter. 

Minister Den Uyl: Dit onderwerp is bij 
de behandeling van de Regeringsver-
klaring aan de orde geweest en 
daarbij werd er door de Regering te 
recht op gewezen dat voor het jaar 
1982 inderdaad de overheidsuitgaven, 
gelet op het toenemen van de werk-
loosheidsuitkeringen, als stootkussen 
zouden moeten functioneren bij 
conjuncturele teruggang. Dit is niet 
een beleid, dat ik bepleit als norm 
voor de komende jaren maar bij een 
ombuiging, zoals het kabinet nu 
realiseert, namelijk tot het niveau van 
f 4 a 5 miljard - dit is aanzienlijk meer 
dan bij enig voorafgaand kabinet het 
geval was - moet men zeer attent zijn. 
Voorkomen moet worden dat effecten 
worden opgeroepen, die contra-pro-
duktief werken. 

De heer Rietkerk (VVD): Lastenverzwa-
ringen voor de marktsector vormen 
toch geen effecten die positief 
uitwerken? Die maken de zaken toch 
alleen maar moeilijker? 

Minister Den Uyl: Kunt u even 
uitleggen welke lastenverzwaringen 
wij voor de marktsector aanbrengen? 

De heer Rietkerk (VVD): Als de 
collectieve sector meer dan de groei 
tot zich trekt, gaat dit toch ten nadele 
van de marktsector? 
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Minister Den Uyl: Neen, mijnheer 
Rietkerk. De wijze, waarop dit kabinet 
zijn beleid voert, houdt in dat die 
onvermijdelijke groei, die in belang-
rijke mate wordt bepaald door de 
groei van de werkloosheidsuitkerin-
gen, door de burgers wordt gedragen. 
De inkomensteruggang en het 
koopkrachtoffer dienen inderdaad in 
belangrijke mate ter financiering van 
de toegenomen werkloosheidsuitke-
ringen. Zó doen we dat. Dat heeft nu 
juist te maken met die min één tot 
min vier, hetgeen maar al te gemakke-
lijk uit het oog wordt verloren. Als wi j 
die offers vragen en daarbij een 
beleid voeren, dat door sommigen als 
een nivelleringsbeleid wordt gezien, 
doen wi j dit mede om het mogelijk te 
maken dat een en ander niet alleen 
maar als werkgeverslasten of als 
lasten voor het bedrijfsleven naar 
voren komt. Wij trachten het bedrijfs-
leven nu juist te ontzien om wille van 
het economische structuurbeleid. Wij 
vragen daarvoor offers van de 
burgers. Dat is wel wat anders dan de 
heer Rietkerk nu suggereert. 

De heer Rietkerk (VVD): De Minister 
wil toch niet zeggen dat de lastenver-
lichting voor het bedrijfsleven wordt 
bevorderd als de collectieve sector 
meer dan de groei tot zich blijft 
nemen? 

Minister Den Uyl: Ik heb al aangegeven 
in welk licht dit moet worden bezien. 
Ik herhaal dit nu niet maar onderstreep 
dat de wijze, waarop de Regering 
deze ontwikkeling opvangt, de meest 
doeltreffende is, gelet op het behoud 
en het herstel van de werkgelegenheid. 

Ik voeg eraan toe dat betogen als 
dat van de heer Rietkerk, om in feite 
toch te komen tot een ontkoppeling 
dan wel een koppeling op afstand, 
dan wel een ontkoppeling voor de 
inkomens boven de minima wel veel 
worden gehoord, maar een duidelijk 
politieke keus inhouden. Dit kabinet is 
opgetreden met een andere politieke 
keuze. Het is in het bijzonder aan de 
bewindslieden van Sociale Zaken, 
ervoor te waken dat de grote verwor-
venheid van een gelijk lopende 
ontwikkeling van lonen en uitkeringen 
behouden blijft. De keus is ook voor 
dit jaar in het beleid gemaakt. 

De heer De Korte heeft een suggestie 
gedaan en in cijfers uitgewerkt om de 
lasten voor de werkgevers te verlich-
ten, met behulp van ombuigingen bij 
de ambtenaren en van de sociale 
uitkeringen. Hij wijst erop dat dan 
volgens het spoorboekje van het 
Sociaal Planbureau de werkgelegen-
heid stijgt en de werkloosheid daalt. 
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Het is dan wel even wachten 
geblazen op die effecten. In het eerste 
jaar is er in het geheel geen effect. In 
latere jaren kan men op die wijze 
inderdaad bepaalde effecten verkrij-
gen. Dat is niet nieuw. De spoorboekjes 
van het Centraal Planbureau kennen 
wi j al jaren. Wij hebben echter andere 
opvattingen over de lastenverdeling 
die zich dan voordoet. Ik meen dat het 
concrete voorbeeld dat de heer De 
Korte ons heeft voorgelegd neerkomt 
op een aanzienlijke verslechtering 
voor de minima, meer dan in de 
cijfers tot uitdrukking komt. 

De heer De Korte (VVD): Heeft ook de 
Minister niet al eerder gezegd dat 
alleen een meerjarenplan mogelijk is 
en effecten sorteert en dat geen 
successen op korte termijn mogelijk 
zijn? Is dat niet precies wat in onze 
stukken is verwerkt? 

Voorts hebben wi j gezegd, dat de 
echte minima in ieder geval op min 
één moeten bli jven. Dat stond ook in 
de stukken. 

Minister Den Uyl: Ik constateer 
gewoon, dat in uw rekenvoorbeeld 
voor 1982 de minima op min anderhalf 
procent uitkomen. Ik wijs echter nog 
eens op een misverstand. 

Meer plannen en denkbeelden die 
in de kring van de heer De Korte 
worden ontwikkeld houden in, dat als 
wi j nog maar een paar jaar doorgaan 
met lastenverlichtingen voor het 
bedrijfsleven - die zal ik op zich zelf 
niet bestrijden - verdergaande 
ombuigingen en verlaging van de 
arbeidskosten, zich voor de werkgele-
genheid gunstige effecten zullen 
voordoen. Ik ontken dat niet. Ik 
herhaal echter wat ik zoeven heb 
betoogd. De gunstige effecten zijn in 
het geheel niet toereikend om de 
vraag naar werk op te vangen. Er kan 
niet mee worden voorzien in de 
behoefte aan arbeidsplaatsen in ons 
land. 

De maatregelen zijn eenzijdig en 
houden, hoe dan ook, een wijziging 
van de inkomensverhoudingen in die 
uitkomt op denivellering. Zij houden 
een ongelijkheid in de lastenverdeling 
in die in strijd is met het regeerakkoord 
en waartegen ik de grootst mogelijke 
bezwaren heb. Ik wi l er geen twijfel 
over laten bestaan dat ik het waardeer 
als de heer De Korte met een staatje 
komt. Ik ben te allen tijde bereid, 
concrete voorstellen te beoordelen. 
Echter, effecten op de lange termijn 
die op deze wijze worden verkregen 
zouden wel eens een samenleving 
kunnen produceren waarin het 
perspectief bestaat dat na 1990 het 
arbeidsaanbod zal afnemen en er 
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meer vraag naar arbeidskrachten zal 
zijn. Ik vraag mij dan af in welke staat 
dit land 1990 zal beleven. 

Ik ben ervan overtuigd dat wi j hoe 
dan ook een beleid zullen moeten 
voeren waarin wij offers hebben te 
aanvaarden. Dat zal niet leiden tot 
snelle successen, maar het aantal 
werklozen van 500.000 zal omlaag 
worden gebracht. Het zal soms extra 
offers vragen, maar het is wel een 
keuze die gemaakt moet worden. 

De heer De Korte (VVD): Wat wi j 
hebben gepresenteerd, is een aan-
scherping van het kabinetsbeleid, dat 
ü voorstaat. Daarbij hebben wij de 
scenario's gebruikt die door de 
Regering zijn ontwikkeld in samenhang 
met gegevens van het Centraal Plan 
Bureau. Welk bezwaar kan daar nu 
tegen zijn? 

Minister Den Uyl: Neen, dat is niet 
juist. 

De heer De Korte (VVD): Wij verdiepen 
uw beleid. Bovendien hebben wij het 
regeerakkoord erop nageslagen en wi j 
hebben dan ook precies het negatieve 
initieel van - 1 % daarin in ons beleids-
scenario weergegeven. 

De Voorzitter: Ik wil de Kamer erop 
wijzen dat wij morgenochtend direct 
de tweede termijn ingaan. Dit zal, zo 
begrijp ik nu, een heel interessante 
termi jn zijn. Ik stel dan ook voor, dat 
de Minister nu zijn betoog vervolgt. 

Minister Den Uyl: Ikzal mijn opmerking 
over het supporterschap van de heer 
De Korte tot morgenochtend bewaren. 

Ik wi l graag enkele concrete opmer-
kingen maken over het werkgelegen-
heidsbeleid van het kabinet en over 
het werkgelegenheidsplan. In het 
debat heeft het werkgelegenheidsbe-
leid een centrale plaats ingenomen, 
terecht en begrijpelijk. In 1981, in dat 
ene jaar, is het aantal werklozen met 
meer dan 100.000 toegenomen. Ik heb 
al gezegd dat wi j in februari de grens 
van 500.000 zullen overschrijden. Er is 
dan ook een geïntegreerd beleid 
nodig om daar tegenover te stellen. 
Nodig is een inzet van ons allen om 
een desastreuze ontwikkeling een halt 
toe te roepen. 

Wi j beogen in het werkgelegenheids-
plan daarvoor een kader te bieden. 
Op het ogenblik wordt de eerste versie 
van het plan besproken tussen de 
departementen. Wij hopen op korte 
termijn de hoofdzaken ervan met de 
Stichting van de Arbeid te bespreken. 
Na dit overleg zal het kabinet daarover 
een besluit hebben te nemen. Wi j 
hopen zeer het voor het eind van 
februari aan de Kamer te kunnen 
aanbieden. Ik heb alle begrip voor het 
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ongeduld bij de velen die hierover 
hebben gesproken. De heer Poppe zei 
te begrijpen dat de uitwerking t i jd 
vergt en dat zorgvuldigheid gewenst 
is, evenals goed overleg met werkge-
vers en werknemers. Het kabinet is 
voornemens het plan in februari op 
tafel te leggen. 

Wat omvat nu het plan? In de eerste 
plaats een integratiekader voor het 
beleid in 1982/'85. Dat is nog maar in 
prille aanzet aanwezig. Het kabinet 
heeft hierover advies gevraagd aan 
onder andere de Centrale Economi-
sche Commissie. Wij zullen dit in de 
loop van het jaar verder trachten uit te 
werken. In de tweede plaats omvat 
het plan een concretisering van het 
beleid voor 1982, met hier en daar 
een uitsplitsing van werkgelegenheids-
elementen die het kabinet heeft 
toegevoegd. In de derde plaats is er 
sprake van de introductie van enkele 
nieuwe instrumenten, in het bijzonder 
op het terrein van de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid, ter bevordering 
van de herverdeling van werk, de 
resultaten van een eerste verkenning 
van de planvorming voor de kwartaire 
sector en wellicht ook enige concreti-
sering van een thema dat terecht 
grote belangstelling heeft, namelijk 
dat van het gebruik van uitkeringsgel-
den in het kader van het werkgelegen-
heidsbeleid. 

Dat is het. Dat is niet wereldschok-
kend. Ik herhaal: het is geen heilsplan, 
maar naar mijn mening is het nuttig 
en nodig in de situatie van dit ogenblik. 
In de beperkte t i jd die wij hebben, lijkt 
het mij het meest doeltreffend iets 
nader in te gaan op het instrument 
van de bevordering van de herverde-
ling van arbeid. Door vele afgevaardig-
den, de heer Weijers, mevrouw Ter 
Veld, mevrouw Brouwer, de heren 
Wil lems, Spieker, mevrouw Dekker, 
zijn hierover opmerkingen gemaakt. 

Ik wi l er dieper op ingaan omdat ik 
er groot belang aan hecht. De noodzaak 
van de herverdeling vloeit onontkoonv 
baar voort uit de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid die ik zojuist heb 
aangeduid. Het is dus ook één van de 
pijlers van het beleidspakket dat het 
kabinet voor ogen heeft binnen het 
kader van het werkgelegenheidsbeleid. 
Ik behoef niet alle vormen op te 
sommen waaraan men kan denken 
als het gaat om de herverdeling. De 
heer Weijers heeft er afgelopen zomer 
een korte brochure aan gewijd, die 
ook veel informatie bevatte. Sinds 
maart van het vorige jaar wordt 
hierover gesproken in de Stichting van 
de Arbeid. De Stichting van de Arbeid 

heeft daarover in november een 
rapport gepubliceerd dat niet op 
allerlei punten tot overeenstemming 
tussen werkgevers en werknemers 
heeft geleid. Dat rapport deed echter 
wel blijken dat er beweging in deze 
zaak zit. 

Om de zaak duidelijk te krijgen, 
moet ik erop wijzen dat al die vormen 
van herverdeling en deeltijdarbeid 
leiden tot een vermindering van de 
gemiddelde arbeidsduur van een 
werkende. In één van de brieven van 
de projectgroep Werkgelegenheids-
plan van mijn departement staat dat 
men moet denken aan het terugbren-
gen van de gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd tot 32 uur. Velen zijn erop 
aangeslagen alsof het een soort van 
taakstelling voor 1982 was. Zo is het 
in die brief niet gesteld en zo is het 
uiteraard ook niet bedoeld. 

Als men kijkt naar alle personen die 
een deeltijdbaan hebben en daarbij de 
mensen optelt met een volledige 
baan, dan komt men tot een gemiddel-
de arbeidsweek van aanzienlijk 
minder dan 40 uren. Er zijn in ons 
land ongeveer 650.000 deeltijdbanen. 
Die worden natuurlijk in meerderheid 
door vrouwen bezet. Zij zijn ook 
overwegend buiten de industrie te 
vinden. Het aantal mannen in deeltijd-
banen is echter niet te verwaarlozen. 
Ook in bepaalde takken van industrie 
breidt het aantal deeltijdbanen zich 
uit. Als ik dit zo stel, maak ik duidelijk 
front tegen de gedachte dat het 
uitsluitend een interessante zaak zou 
zijn voor de zachte sector in de 
samenleving. Dat is bepaald niet het 
geval. 

Mevrouw Dekker (D'66): Kan de 
Minister bevestigen dat een aanzienlijk 
deel van de deeltijdbanen buiten de 
kwartaire sector, die door mannen 
worden bekleed, vooral te vinden zijn 
in sfeer van de vrije beroepen en 
annex, zoals medische specialisten 
die voor een paar uur zijn genoteerd 
en dergelijke? Daarvan is recent een 
overzicht verschenen dat ook in de 
Staatscourant is gepubliceerd. Dat is 
toch wel interessant. 

Minister Den Uyl: De discussie over 
de inkomens van de medische 
specialisten, die vanmiddag is 
gehouden, geeft mij geen aanleiding 
te verwachten dat dit allemaal in 
deeltijdarbeid wordt verdiend. Ik heb 
op het ogenblik geen concrete 
gegevens die dit zouden bevestigen. 
Men denkt nog te vaak aan het 
verschijnsel deeltijdarbeid als een 
marginaal verschijnsel. Dat is het 
allang niet meer. Er is ook een 

trendmatige toeneming die voor 
sommige jaren al kan worden geraamd 
op 20.000 a 30.000. Dan kom ik weer 
terug op hetgeen in de brief van de 
Stichting van de Arbeid staat, namelijk 
dat wij mikken op een extra toeneming 
in de orde van grootte van 20.000 a 
30.000 deeltijdbanen. Daargelaten de 
vraag hoe het Centraal Planbureau dit 
verwerkt in de computer en in het 
model, is dit helemaal niet zo onmo-
gelijk en ondenkbaar om het extra te 
doen toenemen als een 'boven de 
trend'. 

Het is juist dat er dan nog veel 
problemen moeten worden opgelost. 
Daarbij gaat het om problemen rond 
de rechtspositie van de deeltijdwerkers 
en in de sfeer van de sociale zekerheid, 
de pensioenregelingen en de mede-
zeggenschap. Er moeten natuurlijk 
talloze punten nader worden geregeld, 
wanneer men de verschillen in de 
situaties voor de verschillende 
sectoren van ons arbeidsbestel beziet. 
Zonder al te stringente overheidsbe-
moeiing zijn voor veel van deze 
problemen tijdelijke aanpassingen 
gevonden. De vraag is niettemin, 
hierin een versnelling aan te brengen. 

Mevrouw Brouwer heeft de vraag 
opgeworpen, of de mensen met een 
minimumloon of met een loon vlak 
daarboven wel korter kunnen gaan 
werken. Dat is een vraag die serieus 
moet worden bekeken. Waar het op 
basis van vri jwil l igheid gebeurt, 
behoeft het in situaties waarin ook de 
partner werkt of kan gaan werken, 
niet op bezwaren te stuiten. Ik spreek 
nu dus duidelijk over de vri jwil l igheid. 

Mevrouw Beckers-de Sruijn (PPR): 
Men doet het nooit wanneer de 
gehuwde vrouw geen recht heeft op 
een langdurige uitkering. 

Minister Den Uyl: Dat is een vraag 
apart. Wij laten dat even buiten 
beschouwing, want wij kunnen niet 
alle vraagstukken tegelijk behandelen, 
dus ook niet dat van de individualise-
ring van de sociale verzekering. 

Mevrouw Brouwer maakte de 
opmerking - die men wel vaker 
hoort - dat er gemakkelijk wordt 
gepraat over verkorting van arbeids-
t i jd, maar dat die verkorting niet 
mogelijk is voor degenen die op het 
minimumloon zitten. Ik ben van 
mening dat dit praktisch niet kan, 
tenzij je te maken hebt met huishou-
dens waarin meer dan één persoon 
een inkomen heeft. Uit de statistieken 
die ik heb overgelegd, heeft men 
kunnen zien dat dit nogal eens 
voorkomt. Ik moet er echter onmiddel-
lijk aan toevoegen dat het vaker 
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voorkomt bij de middelbare en 
hogere inkomensgroepen dan bij de 
lagere. Dat is evenwel een aspect dat 
bij de inkomensverdeling nadere 
beschouwing verdient. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister koppelt de 
arbeidstijdverkorting heel sterk aan 
het inkomen van de partner. Er zijn 
natuurlijk nogal wat mensen die 
zonder partner leven. Dat verschijnsel 
neemt in Nederland flink toe. Ik zie 
daarbij nog af van het feit dat het erbij 
betrekken van het inkomen van de 
partner natuurlijk een afhankelijkheids-
positie met zich brengt. Dat is ook 
een van de bezwaren. 

Minister Den Uyl: Het laatste kan ik 
niet zonder meer beamen. De eerste 
opmerking van mevrouw Brouwer is 
juist. Bij alleenstaanden tekent deze 
problematiek zich scherper af dan bij 
niet-alleenstaanden. Om die reden 
ben ik van mening dat de herverdeling 
van werk - waarbij het tot stand 
brengen van deeltijdbanen een 
belangrijke rol speelt - in de huidige 
verhoudingen enige voorrang verdient 
boven een algemene arbeidstijdver-
korting, indien een algemene arbeids-
tijdverkorting vri jwel onvermijdelijk 
nogal ver gaande inkomenseffecten 
heeft, zoals in het advies van de 
economische deskundigen van de 
SER is verondersteld. Die inkomensef-
fecten houden inkomensverlagingen 
in. Op die manier kom je bij de 
minimuminkomens inderdaad in de 
problemen. Dat betekent dus niet dat 
het vraagstuk van dearbeidstijdverkor-
ting helemaal kan worden weggescho-
ven; dat vraagstuk vraagt wel een 
omzichtiger benadering. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Is bij het 
kiezen van deze oplossing niet het 
gevaar aanwezig dat het een luxe 
wordt om in deeltijd te werken? 
Kunnen dan eigenlijk niet slechts de 
mensen met een hoger inkomen daar 
gebruik van maken? 

De heer Weijers (CDA): Juist niet! 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij moeten vermijden dat 
zich een discussie tussen de afgevaar-
digden onderling ontwikkelt, hoewel 
mij dat enige rust zou gunnen. Ik 
maak de volgende kanttekening bij de 
opmerking van mevrouw Brouwer. Er 
wordt wel eens gezegd dat het 
bevorderen van deeltijdarbeid er 
alleen maar toe leidt dat meer 
vrouwen vanuit huishoudens zuilen 
gaan werken en dat daardoor het 
aantal werklozen niet wordt vermin-

derd. Dit geluid klinkt ook uit de 
vakbeweging en men heeft het ernstig 
te nemen. Wij zullen de voorlopige 
verkenningen in de loop van het jaar 
voortzetten, want wi j hebben op dit 
punt nog veel te onderzoeken en wij 
zijn nog lang niet uitgestudeerd. Ik 
waarschuw voor deze indruk. Het is 
niet slechts een uitweg voor huishou-
dens met twee partners. Naar verhou-
ding bieden zich steeds meer mannen 
voor deeltijdwerk aan, waarbij 
overigens allerlei voorwaarden die 
hieraan zijn te stellen, in het geding 
komen. Ik kan deeltijdarbeid niet zien 
als luxe; dit lijkt mij geen juiste 
typering. Op lange termijn betekent 
deeltijdarbeid meer ruimte voor 
banen, maar wij moeten proberen, 
hem op korte termijn tot ontwikkeling 
te krijgen. 

Mevrouw Dekker (D'66): Ik heb even 
gewacht totdat de heer Den Uyl dit 
gedeelte had afgerond. Ik wi l hem iets 
vragen over wat hij enkele zinnen 
terug zei. 

De Voorzitter: Ziet u geen kans, dit in 
tweede termijn te vragen? Is het 
noodzakelijk dat het nu wordt ge-
vraagd? 

Mevrouw Dekker (D'66): Ja, ik wi l het 
toch nu vragen. 

De Voorzitter: Nog één vraag dan. 
Hierna verschuiven wij ook dit 
onderdeel naar de tweede termijn. 

Mevrouw Dekker (D'66): Mijn vraag is 
vrij wezenlijk, omdat ik aanneem dat 
de Minister nu doorgaat op dit thema. 

De Minister noemde bij de bezwaren 
tegen algemene arbeidstijdverkorting 
het SER-advies. Tegelijkertijd met dit 
advies is een advies gegeven door 
een andere regeringsinstantie, de 
Emancipatiekommissie, op basis van 
dezelfde adviesaanvrage. De EK heeft 
het vraagstuk echter breder behan-
deld; zij heeft de herverdeling van 
andere taken in de maatschappij erbij 
betrokken. Ik hoop dat de Minister zijn 
beoordeling en waardering ook op het 
advies van de Emancipatiekommissie 
baseert. 

Minister Den Uyl: Ik kijk even naar 
links, naar mevrouw D'Ancona. 

Het was en is mij niet onbekend. 
Ook de hoofdlijnen van het werkgele-
genheidsplan worden aan de Emanci-
patieraad voorgelegd. Wij gaan aan 
dit aspect niet voorbij. Men moet niet 
denken dat mijn betoog erop gericht 
is, verkorting van de werkti jd per dag, 
om het kind bij de naam te noemen, 
helemaal weg te schuiven. Ik wijs er 
alleen op dat verkorting van de 
werkti jd per dag een uiterst ingrijpende 

maatregel is die, als wij niet uitkijken, 
in het geheel niet leidt tot vermeerde-
ring van arbeidsplaatsen. De lijn van 
arbeidstijdverkorting moet naar mi jn 
overtuiging worden gevolgd, maar 
vergt veel voorbereiding, veel overleg 
en veel afstemming, ook internatio-
naal. Op lange termi jn kan zij vruchten 
afwerpen in het aantal arbeidsplaat-
sen. 

Ik schuif dit niet opzij. Ik zeg alleen 
dat arbeidstijdverkorting met het 
probleem van het al of niet verlengen 
van de bedrijfsti jd, zich niet laat 
hanteren voor successen op korte 
termijn zoals meer banen en vermin-
dering van de werkeloosheid. 

Daarnaast staat een herverdelings-
beleid, waarvan deeltijdarbeid een 
uitermate belangrijk onderdeel 
uitmaakt, zij het dat er nog vijf of zes 
andere methoden bestaan die op 
korte termijn wel tot resultaten 
kunnen leiden. 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil één interruptie 
plaatsen; daarbij laat ik het voor 
vanavond. Acht de Minister het 
maatschappelijk verdedigbaar dat de 
ene economische eenheid twee 
volledige banen heeft en een andere 
economische eenheid geen? 

Minister Den Uyl: Dat is een vraag die 
op het ogenblik met een zekere 
hardnekkigheid wordt gesteld. Ik 
meen dat maatregelen die erop 
gericht zouden zijn te beletten dat 
meer dan één persoon van een 
huishoudelijke eenheid werkt in de 
fase van de ontwikkeling die wij 
doormaken onverbiddelijk zullen 
leiden tot discriminatie van vrouwen. 
Dat is de sociale werkelijkheid. Dus 
moet men erg voorzichtig zijn, dat te 
gaan afmeten in termen van het 
verbieden van 'meer dan één baan per 
huishouden terwij l anderen werkloos 
zijn'. Dat kan zo niet. 

Dat zal men echt moeten inpassen 
in een veel genuanceerder beleid. 
Daarmee komen wi j op het hete 
hangijzer dat zowel bij de sociale 
zekerheid als bij het fiscale beleid een 
rol speelt, namelijk de belasting - om 
de fiscale term nu maar even te 
bezigen - van de huishoudens, 
bestaande uit meer dan één persoon 
met een inkomen. Ik meen dat wij met 
dat alternatief op het verkeerde pad 
zouden zijn, mijnheer Weijers! 

De heer Weijers (CDA): U citeert mij 
verkeerd! Ik vraag u of het maatschap-
pelijk verdedigbaar is dat de ene 
ecnomische eenheid twee volledige 
banen heeft en de andere geen. 
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Minister Den Uyl: Ja, mijnheer 
Weijers, dat is verdedigbaar, in de 
situatie waarin - luistert u goed naar 
mijn condit ionering - een verbod of 
belemmering daarvan in feite neer-
komt en zal neerkomen op een 
achteruitzetting van vrouwen, die, 
zoals allen weten, pas betrekkelijk kort 
bezig zijn een meer volwaardige 
plaats in het arbeidsproces te verkrij-
gen. Als u mij vraagt of bij een meer 
gelijke participatie van vrouwen in het 
arbeidsproces voor dat soort vergelij-
kingen niet ook een plaats zou 
moeten worden ingeruimd, zal ik die 
vraag bevestigend beantwoorden. U 
komt nu echter met een afweging die 
op dit moment het door mij genoemde 
effect heeft. 

Niet voor niets heb ik de Kamer 
inkomensstatistieken toegezonden 
die, eigenlijk voor het eerst, meer 
inzicht geven in de verdeling van 
inkomens over huishoudens met één 
en andere met meer verdieners en in 
de spreiding daarvan over hogere en 
lagere inkomensgroepen. Ik ben ook 
graag bereid, die relaties eens 
diepgaand te bespreken met de vaste 
commissie. Ik wijs nu nadrukkelijk op 
de samenhang van de maatschappe-
lijke ontwikkeling waarin die vragen 
moeten worden beoordeeld. 

Heel concreet zijn in overweging 
voorstellen om bepaalde vormen van 
herverdeling van arbeid financieel te 
begunstigen en iets bij te dragen tot 
een vergoeding van de kosten van 
bedrijven bij het opsplitsen van 
banen, het creëren van tweelingbanen. 
Wij hopen, zowel met beleid als, 
aanvullend, met een zekere, beschei-
den premiëring, een versnelling in het 
creëren van deeltijdbanen tot stand te 
kunnen brengen. Uiteraard is ook 
overwogen of men via loonsuppleties, 
dus via aanvullingen op gederfd 
inkomen, hetzelfde zou kunnen 
bereiken. Voor het moment is de 
conclusie echter dat daarvoor onvol-
doende middelen aanwezig zijn. 

Ik zou op dit moment weinig 
aarzeling hebben als ik daarvoor de 
middelen zag. Dat is een thema dat in 
het kabinet dit jaar aan de orde zal 
komen. De middelen zijn echter 
beperkt en wij proberen met beperkte 
middelen toch op korte termijn een 
stroomversnell ing aan te brengen in 
het werkgelegenheidsbeleid. Mevrouw 
Beckers-de Bruijn heeft gevraagd hoe 
het staat met mijn suggestie in de 
brief aan de Stichting van de Arbeid 
in november voor het instellen van 
een stuurgroep op nationaal niveau, 
waarin de centrale werkgevers- en 

werknemersorganisaties en de 
overheid deelnemen. 

Ik heb van de werkgeversorganisatie 
daarop aanvankelijk een negatieve 
reactie gekregen. Zeer onlangs heb ik 
in een brief aan de centrale werkge-
versorganisaties de vraag opnieuw 
gesteld, mede tegen de achtergrond 
van het gesprek van de vorige week 
woensdag met de centrale onderne-
mingsorganisaties. Ik maak er geen 
geheim van, dat juist bij de operatie 
herverdeling van werk medewerking 
van de werkgevers volstrekt onont-
beerlijk is. Wie meent dat ik van 
oordeel zou zijn, dat dergelijke zaken 
bij wet of anderszins kunnen worden 
opgelegd, vergist zich. Hier is een 
grote activiteit van de vakbeweging 
onontbeerlijk, medewerking van de 
ondernemersorganisaties en individu-
eel ook volstrekt geboden. 

Ik weet, dat ook wordt gepleit voor 
wettelijke voorschriften ten aanzien 
van deeltijdarbeid. Ik sluit dat niet op 
alle eeuwigheid uit, maar nu en op 
korte termijn mik ik inderdaad op 
premiëring en subsidiëring en vooral 
op de ontwikkeling van modellen - op 
grond van vaak heel gunstige ervarin-
gen in bedrijven van zeer uiteenlopend 
karakter - om te komen tot splitsing 
van banen respectievelijk tot meer 
deelti jdbanen. Het is een zeer 
belangrijk onderdeel van het beleid. 

Mevrouw Dekker en de heren Van 
der Vlies en de heer Rietkerk hebben 
gesproken over de arbeidsmarkt. Zij 
zijn ingegegaan op de noodzaak tot 
het opruimen van knelpunten op de 
arbeidsmarkt. Het is juist, dat de 
huidige scherpe groei van dewerkloos-
heid en het dalen van de openstaande 
vacatures verhullend kunnen zijn voor 
de knelpunten op de arbeidsmarkt. 
Men mag van mij zonder meer 
aannemen, dat het tot de gewenste 
aanpassingen behoort de opleidingen 
in het lager beroepsonderwijs meer 
belangstelling te laten krijgen. 
Bovendien zal het leerlingenstelsel 
worden vernieuwd en uitgebreid. 
Hierdoor kan aan de knelpunten 
worden tegemoetgekomen, maar de 
hoofdzaak is en blijft toch dat er een 
fataal gebrek aan arbeidsplaatsen in 
de huidige situatie is. 

Uit het feit, dat ook het afgelopen 
jaar anderhalf miljoen mutaties 
hebben plaatsgevonden bij de 
arbeidsbureaus - ongeveer 800.000 
inschrijvingen en 700.000 uitschrijvin-
gen - blijkt hoe mobiel de arbeidsmarkt 
en de mensen zijn. Het moet mij toch 
van het hart dat, in het licht van de 
discussies - ook in deze Kamer -
waarin het leek alsof het werkloos-

heidsprobleem was terug te voeren 
tot een probleem van knelpunten op 
de arbeidsmarkt, de ontwikkelingen 
van de laatste jaren duidelijk hebben 
gemaakt dat de problemen niet 
kunnen worden weggewoven. De 
Nederlandse werknemers zijn niet 
passief of immobiel. Dat moet ook 
eens worden gezegd, zeker op dit 
ogenblik. 

De heer Spieker heeft gepleit voor 
een meer actieve rol van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
betreffende sanering en omvorming 
van bedrijven alsmede bedrijfssluitin-
gen. Hij heeft de Avébé genoemd. Die 
betrokkenheid is er. Er wordt geen 
belangrijke beslissing genomen ten 
aanzien van steunaanvragen van 
individuele bedrijven zonder dat de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid erbij wordt betrok-
ken en zijn oordeel wordt gevraagd. 
Feit is evenwel dat hij geen middelen 
en fondsen op zijn begroting heeft om 
daarmee individuele bedrijven te 
steunen. Middelen zijn in zeer beschei-
den mate aanwezig op de begroting 
van de Minister van Economische 
Zaken. 

Mevrouw Oomen heeft uitgebreid 
gesproken over de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en tal van sugges-
ties gedaan. Ik hoop dat zij het mij ten 
goede wi l houden dat ik daarop niet 
volledig kan ingaan. De heer De Korte 
heeft een aantal concrete maatregelen 
genoemd. Vrijwel iedereen heeft er 
terecht aandacht aan gewijd. Het zal 
een integrerend onderdeel zijn van 
het werkgelegenheidsplan. Daarvoor 
zullen relatief belangrijke extra 
bedragen ter beschikking komen. 
Onze voorstellen zijn gericht op 
16-23-jarigen . Zij zijn niet allemaal 
gloednieuw. Enerzijds houden zij het 
verruimen van de mogelijkheden tot 
het volgen van beroeps- en vakop-
leiding in. Sec gesproken is dat niet 
het scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen. Daarop heeft mevrouw Beckers 
terecht gewezen. Wij voeren echter 
werkgelegenheidsbeleid en beleid tot 
vermindering van de werkloosheid. 
Beide zijn nodig. 

De heer De Korte (VVD): Wordt er nu 
f300 min. beschikbaar gesteld of 
minder en, zo ja, hoeveel minder? 

Minister Den Uyl: Er is ten opzichte 
van de Miljoenennota f300 min. extra 
uitgetrokken op de begroting van 
Sociale Zaken voor de uitvoering van 
een jeugdwerkplan en enkele andere 
maatregelen van aanvullend beleid. In 
het werkgelegenheidsplan zal dit 
verder worden verduidelijkt. 
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Ik 
heb geen bezwaar tegen uitbreiding 
van de vakopleidingen. Mi jn vraag is 
of het ook gaat om de substantiële 
verruiming van de arbeidsprojecten 
waarom in de motie is gevraagd. 

Minister Den Uyl: Daarover kom ik 
nog te spreken. 

Naast de onderwijscomponent 
wordt gestreefd naar het stellen van 
grenzen aan de duur van de werkloos-
heid van jeugdigen door de ontwikke-
ling van een samenstel van maatrege-
len waarbij arbeidsvoorzieningsmaat-
regelen worden geïntensiveerd, in het 
bijzonder voor jongeren die langere 
t i jd werkloos zijn, die kunnen en in 
redelijkheid ook zullen leiden tot hun 
opneming in het bedrijf. Is dat niet 
illusoir? Ook in de heel benarde 
omstandigheden van dit najaar zijn 
honderdduizend schoolverlaters 
geplaatst. Een van de sprekers heeft 
daarop terecht gewezen. Het is niet zo 
dat de arbeidsmarkt potdicht zit. Er 
zijn veel te weinig plaatsen voor 
jongeren. In de mutaties vindt echter 
ook nu nog op grote schaal plaatsing 
van jongeren plaats. Het beleid 
beoogt dat te intensiveren. Daarbij 
gaat het in het bijzonder om jongeren 
die langer werkloos zijn. De ervaring 
leert dat wanneer jongeren die langer 
werkloos zijn op die wijze in het 
bedrijf worden gebracht er voor hen 
een permanente arbeidsplaats is. 

Ook hier geldt dat de financiële 
middelen beperkt zijn. Wij hopen deze 
echter zodanig aan te wenden dat nog 
dit jaar een relatief belangrijke 
vermindering van de jeugdwerkloos-
heid kan worden verkregen. 

Natuurlijk wordt er over deze 
voorstellen en plannen overleg 
gepleegd, zowel met werkgevers en 
werknemers als met jongerenorgani-
saties. Ik heb mij flink geërgerd aan 
het verhaal dat een van de jongerenor-
ganisaties - ik meen dat het die van 
de FNV was - er boos over was dat de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid haar niet wilde 
ontvangen. Er zal wel sprake zijn van 
een kortsluiting. Vanaf het moment 
dat wij met het werkgelegenheidsplan 
begonnen, heeft het vastgestaan, dat 
wi j erover apart uitvoerig met de 
jongerenorganisaties zouden spreken. 

Wij zijn echter gedwongen geweest 
om na de crisis van oktober/november 
eerst te komen tot een integratie van 
de voorstellen voor de jongeren. Dit 
past ook beter in het gehele werkgele-
genheidsplan. Ik wi l ook graag tijdens 
een dergelijke ontmoeting zo concreet 

mogelijk zijn en weten wat de moge-
lijkheden zijn vanuit de optiek van het 
gehele kabinet. Het gehele kabinet is 
verantwoordelijk voor het werkgele-
genheidsplan, het gehele kabinet is 
verantwoordelijk voor een redelijke 
voorziening met middelen ter bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid. 

Terecht merkt de Kamer op dat deze 
situatie niet mag blijven bestaan en 
dat er geld voor op tafel moet komen. 
Welnu, ook op grond van kabinetsbe-
sluiten moet dit gebeuren. Natuurlijk 
zal er op korte termijn uitgebreid 
overleg plaatsvinden met de jongeren-
organisaties. 

Ik had nog uitvoerig willen ingaan 
op het pleidooi van mevrouw Beckers 
over de invoering van een maatschap-
pelijke dienstplicht. Ik had en heb daar 
bezwaren tegen. Ik denk dat in de 
praktijk ook tal van bezwaren zullen 
blijken te bestaan. Ik volsta op dit 
moment echter even met deze 
opmerking. 

Ik zal alle punten die de heer De 
Korte heeft genoemd zorgvuldig 
nalopen. Ik zeg niet dat geen van zijn 
opmerkingen bruikbaar is, hoewel ik 
er wel vraagtekens bij plaats. Op dit 
moment tekenen zich echter op dit 
punt geen scherpe tegenstellingen af. 
Daarom zou ik zijn opmerkingen 
wil len betrekken in het nadere beraad 
over het werkgelegenheidsplan. 

Mevrouw Beckers heeft in een 
motie de verruiming van experimen-
tele arbeidsprojecten genoemd. In de 
stuurgroep die de experimentele 
arbeidsprojecten begeleidt - in de 
stuurgroep zitten naast vertegenwoor-
digers van enkele ministeries ook 
vertegenwoordigers van jongeren- en 
werkgeversorganisaties - zal op korte 
termijn een discussie worden afgerond 
over het doel van en de criteria voor 
deze experimenten. De discussie heeft 
tevens op basis van het eerder 
uitgebrachte evaluatie-onderzoek 
plaatsgevonden. De stuurgroep geeft 
mij een advies. Ik heb zelf ook nogal 
wat kennis kunnen nemen van dit 
onderwerp en reken mij tot degenen 
die deze experimenten een warm hart 
toedragen. Ik moet er wel bij zeggen 
dat de ervaringen erop wijzen, dat het 
aantal jongeren dat tot dusverre bij de 
experimenten kon worden ingescha-
keld, toch beperkt is en dat de kosten 
relatief aan de hoge kant zijn. Ik draag 
de experimenten vooral een warm 
hart toe, omdat het zelf voeren van 
het beheer over een bedrijf - en de 
manier waarop dit is gebeurd - naar 
mijn mening veel meer betekent dan 
alleen maar dat jongeren zinnig werk 
verrichten. 

Het is ook een oefening in zelfbe-
stuur, die ik van grote betekenis acht. 

Mevrouw Dekker (D'66): De Minister 
zei, dat ik zou hebben voorgesteld om 
de maatschappelijke dienstplicht in te 
voeren. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb 
de suggestie gedaan om de voor- en 
nadelen van invoering van de maat-
schappelijke dienstplicht te onderzoe-
ken. Ik heb zelf overigens al een 
aantal bezwaren genoemd. In dit 
verband denk ik ook aan de voorstellen 
van Minister Van der Louw. Het 
opleggen van de maatschappelijke 
dienstplicht aan alleen maar de 
werkloze jongeren is in mijn ogen een 
minder goede zaak. 

Minister Den Uyl: Ik meen, dat de 
suggestie van de Minister van CRM in 
een verkeerde context wordt geplaatst. 
Hierover kan echter nog worden 
gesproken. De gedachte aan gemeen-
schapstaken, door jongeren uit te 
voeren zal naar ik aanneem, ook nog 
een rol spelen in het werkgelegen-
heidsplan. Ik heb begrip voor de 
opmerkingen van mevrouw Dekker op 
dit punt. Er behoeft niet direct gefloten 
te worden als de woorden 'maatschap-
pelijke dienstplicht' vallen. Toch meen 
ik dat de discussie niet verder moet 
worden verzwaard door het doen van 
een toezegging op dit punt. Daardoor 
worden meer problemen opgeroepen 
dan opgelost. Dit heeft uiteraard een 
voorgeschiedenis. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog 
enkele opmerkingen maken over een 
punt dat in het werkgelegenheidsplan 
aan de orde komt. Dat heeft betrekking 
op het gebruik van uitkeringsgelden 
ten behoeve van werkgelegenheids-
doeleinden. Staatssecretaris Dales zal 
hierop dieper ingaan. In economisch 
verband wil ik er enkele algemene 
opmerkingen over maken. Het gaat in 
dit jaar, wat de uitkeringen aan 
werklozen betreft, over een bedrag in 
de orde van grootte van f 12 a 13 mld. 
Een beperkt deel daarvan komt via de 
WW en wordt dit jaar geheel gefinan-
cierd door werknemers en werkgevers. 
Ik vind ook dat zij de eerstgeroepenen 
zijn om daarover een oordeel te 
geven. Verder betreft het gelden van 
allerlei aparte regelingen, waaronder 
de belangrijke W W en RWW. 

De gedachte van het hanteren van 
die gelden ten behoeve van werkgele-
genheidsdoeleinden in niet nieuw. 
Het klassieke bezwaar daartegen is, 
dat het gemakkelijk leidt tot substitutie 
van bestaande werkenden. Voor een 
werkloze die op deze manier aan de 
slag kan, wordt een ander werkloos. 
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Verder is er het element van de valse 
concurrentie, als de werkgever een 
zodanige loonkostensubsidie krijgt. 
Vergelijkbare bedrijven zouden dan 
kunnen worden bedreigd. Die algeme-
ne bezwaren tellen en wegen mee. In 
de literatuur over loonkostensubsidies 
is dit alles uitvoerig geanalyseerd. Ik 
wi l die niet wegwuiven. Als echter 
additioneel werk tot stand kan worden 
gebracht en als het substitutie-effect 
in redelijkheid kan worden afge-
schermd, dan moeten wij - dit geldt 
te meer, daar de jongeren in het 
geding zijn - met inachtneming van 
grenzen en normen het uiterste doen 
om na te gaan of hier mogelijkheden 
aanwezig zijn. Daarover zal mevrouw 
Dales iets meer zeggen. Dus geen 
misverstand: ik vind dat er veel te 
gemakkelijk over gesproken wordt. Ik 
denk dat je alleen binnen enge 
normen daartoe kunt overgaan. Ik 
voeg eraan toe, dat w i j geen middel 
onbeproefd mogen laten in de 
huidige verhoudingen om te komen 
tot een vermindering van de werkloos-
heid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik sluit 
daarmee mijn beschouwingen over 
de werkgelegenheid af en kom tot een 
aantal beschouwingen over het 
inkomensbeleid, als ik tenminste de 
heer Rietkerk van de interruptiemicro-
foon kan wegkri jgen. 

De heer Rietkerk (VVD): Nog niet. Ik 
wi l nog een vraag stellen. 

De Minister sluit zijn toelichting op 
het werkgelegenheidsplan af. Wij 
hebben voor het eerst een minister 
van werkgelegenheid. Wij hebben 
veel gehoord over de plannen tot 
verdeling van de bestaande werkgele-
genheid. Mag van de minister van 
werkgelegenheid ook niet verwacht 
worden een beleid om de werkgele-
genheid te doen toenemen, althans 
pogingen om ervoor te zorgen dat de 
bestaande werkgelegenheid niet 
verder afbreekt? Ik heb daarover nog 
bijzonder weinig gehoord. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind dit een erg overbo-
dige vraag, maar ik w i l haar niettemin 
beantwoorden, al was het maar uit 
hoffelijkheid. 

In de uiteenzetting in de brief aan 
de Stichting van de Arbeid over de 
hoofdinhoud van het werkgelegen-
heidsplan wordt twee derde deel 
besteed van de tien pagina's aan het 
uiteenzetten van het speerpuntenbe-
leid, het moderniseringsbeleid, steun 
aan bedrijven, hantering van de WIR, 
ruimtereshuffl ing in de WIR, om 

daarmee een doelgericht beleid te 
bereiken. Kortom, dat is de hoofdzaak. 
Dat staat voorop. Dat kan een ieder 
weten. Ik vind dus de suggestie, die 
door deze vraag wordt gewekt, 
volslagen onterecht, inopportuun en 
niet zo aardig. 

De heer Rietkerk (VVD): Zo heb ik het 
niet bedoeld. 

Minister Den Uyl: Maar het kwam wel 
zo op mij over. 

De heer Rietkerk (VVD): Het treft mij 
zo dat de Minister uitgebreid over het 
werkgelegenheidsplan sprak en het 
alleen maar over verdeling had - en ik 
zeg niet dat wi j daartegen zijn - maar 
hij is begonnen met een benadering 
van de problematiek die op mi j , wat 
de creatie van werkgelegenheid 
betreft, erg defaitistisch is overgeko-
men. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat zal wel zo zijn, maar 
dan moet ik de heer Rietkerk zeggen, 
dat ik mijn volledige aandeel neem in 
de lastenverlichting voor het bedrijfs-
leven en het ondersteunen van het 
kabinetsbeleid. Dat is gericht werkge-
legenheidsbeleid via de WIR, reshuffl-
ing van de WIR, met tien instrumenten, 
die bekend zijn en die ik voor mijn 
rekening neem. Ik betoog echter 
duidelijk - en dat staat te bestrijden — 
dat het niet toereikend is om een 
antwoord te geven op de werkgelegen-
heidsbehoefte. Er is een tweesporen-
beleid. Er moet voorwaardenschep-
pend gewerkt worden. Het andere 
spoor is ook in het bijzonder mijn 
pakkie-an. Mensen zien daar reikhal-
zend naar uit; ik denk aan herindustri-
alisatie en versterking van de kracht 
van onze bedrijven. 

De heer Rietkerk (VVD): Daar heb ik 
niets over gehoord. 

Minister Den Uyl: Dan hebt u slecht 
geluisterd, mijnheer Rietkerk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik vind dat 
het niet aangaat, hier de suggestie te 
wekken, die ik uit bepaalde kringen 
wel meer tegenkom, alsof de Minister 
uitsluitend is geïnteresseerd in 
herverdeling van werk, hetgeen vaak 
klimatologisch wordt geïdentificeerd 
met het opmaken van wat anderen 
hebben geproduceerd. Uit dat hout 
ben ik niet gesneden. Ik vind dat er 
geen enkele aanleiding is, gezien de 
beleidsmaatregelen die door mijn 
departement zijn genomen, ook maar 
in de verte die suggestie te wekken. 
Het is het een en het ander; het is een 
tweesporenbeleid. Iedereen die 
meent, dat men het volgens het ene 
spoor kan bereiken, zal zich op mijn 

weg vinden. Dat tweesporenbeleid, 
dat in feite aan de crisis in het najaar 
ten grondslag heeft gelegen, is 
tegelijk de kracht van dit kabinet. Er 
komt in dit land geen oplossing voor 
de werkgelegenheidsproblematiek 
dan met dit tweesporenbeleid. Het 
ene spoor zal even ernstig moeten 
worden genomen als het andere 
spoor. Dit aan het adres van de 
oppositie. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb nog 
een feitelijke vraag. In november 
sprak men over 60.000 nieuwe banen. 
Het Centraal Planbureau heeft 
vervolgens berekend dat er 55.000 ten 
gevolge van het teruglopen van de 
bestedingen af te gaan. Over blijven 5000 
nieuwe banen. Gevraagd is hoe de 
Minister dit nu ziet. Ik heb geen cijfers 
gehoord. Is mijn indruk juist dat het 
nu alleen maar gaat om herverdelen 
van werk of zegt de Minister: er 
komen nog nieuwe banen bij? 

Minister Den Uyl: Ik zal geen cijfers 
noemen maar de zaak verduidelijken. 
Er zijn in het eindakkoord-De Galan-Hal-
berstadt voor f 2 miljard extra beste-
dingen opgenomen ten behoeve van 
de werkgelegenheid. Bovendien is 
aangegeven hoe een en ander 
gefinancierd zou moeten worden. Van 
die f 2 miljard staat de besteding in 
hoofdlijnen vast. Het gaat om ongeveer 
25 maatregelen, bij voorbeeld in de 
bouw, in de stadsvernieuwing, voor 
het opruimen van gif in de grond enz. 
Daardoor vindt het creëren van 
arbeidsplaatsen plaats. Er worden ook 
middelen besteed ten behoeve van 
het herverdelen van werk, het uitvoe-
ren van jeugdplannen enz. 

Met betrekking tot al die maatregelen 
wordt er overleg gevoerd met het 
CPB, waarbij vaak tegengestelde 
gezichtspunten naar voren komen. 
Per maatregel zijn er ook wel verschil-
len maar dit is niet doorslaggevend. 
Gooit men de hele zaak in de 'pot' van 
het model dan moet het CPB inderdaad 
óók rekening houden met de effecten 
van belastingverhoging, van verdere 
stagnaties in de omzetontwikkelingen 
enz. Als gevolg daarvan komt er ten 
slotte een cijfer uit, dat belangrijk 
afwijkt van de som van de maatregelen 
afzonderlijk. 

In het werkgelegenheidsplan wordt 
een zo exact mogelijke weergave 
gegeven van effectberekeningen met 
betrekking tot de maatregelen en van 
de overwegingen, die daarbij kunnen 
gelden. Ik moet daarnaar verwijzen. 
Verder kan ik zeggen, dat er veel meer 
zaken zijn, waarover het CPB en wi j 
het eens zijn, dan dat er zaken zijn, 
waarover wij verschillend denken. 
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Hoe dan ook, mevrouw Brouwer heeft 
gelijk als zij erop doelt dat het CPB 
macro-economisch werkt en tot 
andere uitkomsten komt omdat het te 
maken heeft met het totaal aan 
invloeden op de economie. 

Wat betreft de loonpolitiek hebben 
verschillende leden, waaronder de 
heer Poppe, melding gemaakt van 
grote bezwaren tegen de loonmaatre-
gel, het ingrijpen in contracten en het 
beperken van de onderhandelingsvrij-
heid van werkgevers en werknemers. 
Mijnheer de Voorzitter! Ten onrechte 
heeft de heer Rietkerk gesteld, dat de 
SER niet om advies is gevraagd. De 
SER werd wel degelijk, namelijk op 11 
december 1981, om advies gevraagd. 
Dat is ook bij alle eerder getroffen 
loonmaatregelen gebeurd. De enige 
keer dat de SER hierover een advies 
uitbracht vóór het treffen van de 
maatregel, was in 1970. 

Alle andere keren was daarvan 
geen sprake. Men moet dus niet 
suggereren dat er nu iets buitenge-
woons is gebeurd. Het was helemaal 
niet zo bijzonder. Alleen hebben wij 
de moeite genomen om de voorzitter 
van de SER op de hoogte te stellen; 
het was laat. Dat krijgt dan de aandacht 
maar ik moet toch zeggen, dat de 
'slechterikken', die de SER te laat om 
advies vragen, ook gezocht kunnen 
worden onder de voorgangers van dit 
kabinet. 

De heer Rietkerk (VVD): Maar de SER 
was toch wèl boos! 

Minister Den Uyl: Neen; als u die 
brief leest, moet u wel concluderen 
dat de SER zijn boosheid buitenge-
woon kunstig weet te verbergen. 

De heer De Korte (VVD): In de brief 
wordt gesteld, dat men ernst g 
bezwaar maakt tegen deze procedure 
van wetgeving. Als u dat niet boosheid 
noemt.. . . 

Minister Den Uyl: Zou de SER het met 
minder kunnen doen? Stel je voor! 
We hebben er een goed gesprek over 
gehad en .... 

De heer De Korte (VVD): Het zijn 
zorgvuldige lieden en als die zoiets 
uitspreken .... 

Minister Den Uyl: Ik doe niets af aan 
de ernst van die status maar ik geloof 
toch niet, dat men dit zo heeft geschre-
ven om het door u te laten gebruiken. 

De heer De Korte (VVD): Ik zou er wel 
voor zorgen dat ik nooit zo'n brief 
kreeg! 

Minister Den Uyl: Mijnheer de 
Voorzitter! Opnieuw wordt er gedis-

cussieerd over het loonpolitieke 
systeem. Eerder heb ik als mijn 
opvatting kenbaar gemaakt dat ik met 
loonmaatregelen, ingrepen in contact-
vrijheid enz. ongelukkig ben. 

Misschien ben ik dat wel meer dan 
vroeger, omdat ik meen dat het ook in 
de uiterst moeilijke verhoudingen van 
nu van groot belang is dat de organi-
saties van werkgevers en werknemers 
over een redelijke portie van zelfstan-
digheid en vrijheid kunnen beschikken. 
Decentraal beleid is van groot belang. 
Eigen verantwoordelijkheid is van 
grote betekenis. 

Wat er aan suggesties komt over de 
instrumentele vormgeving van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid is zelden 
echt nieuw. De heer Fase, een van de 
deelnemers aan de discussie heeft 
daarover opgemerkt dat al hetgeen 
daarover wordt opgemerkt en vri jwel 
elke gedachte sinds 1945 al eens in 
Nederland is uitgeprobeerd en niet de 
ideale oplossing bleek. Wij hebben in 
feite tussen 1945 en 1958, 1958 en 
1963 en sinds 1966 vele systemen 
gehad: margebreedten, eigen ruimte, 
differentiatie enz. Al die vormen zijn 
geëindigd in onvrede. 

De heer Rietkerk (VVD): Dat ben ik 
we! met de Minister eens, maar de 
omstandigheden zijn nu nogal wat 
anders dan sinds 1945. Dus zou op dit 
moment een van de suggesties wel 
zinvol kunnen zijn. 

Minister Den Uyl: Ik zal maar snel tot 
een slotsom komen. Ook ik ben erop 
uit een meer genuanceerd instrumen-
tarium te verkrijgen dan de huidige 
Wet op de loonvorming biedt. 
Daarmee doel ik niet op precisie-ingre-
pen, maar op de mogelijkheid van 
beïnvloeding met geringere vormen 
van vrijheidsbeperking. Dat probeer 
ik. 

Mijns inziens is dat van grote 
waarde. De strekking van mijn 
opmerking over al hetgeen al is 
uitgeprobeerd is, dat ik waarschuw 
voor een te groot optimisme. Elke 
toepassing van welk instrumentarium 
dan ook waarbij men de loonvorming 
niet vrij laat leidt tot protest, blijft 
pijnlijk en zal tot teleurstelling leiden. 
Als in de toekomst ingrepen als de 
partiële loonbeschikking van dit jaar 
achterwege zouden blijven, konden 
daartegen ook weer protesten rijzen 
van de kant van bepaalde inkomens-
groepen. Zij zouden dan de ervaring 
hebben dat hun inkomenspositie 
minder beschermd is dan dit jaar op 
grond van de partiële loonbeschikking 
het geval zal zijn. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb gevraagd 
of de Minister bereid was, binnen 

afzienbare ti jd een notitie aan de 
Kamer te doen toekomen op grond 
waarvan een discussie over de 
herstructurering van het arbeidsvoor-
waardenoverleg kan plaatsvinden. 

Minister Den Uyl: Het antwoord zal de 
heer Poppe niet verrassen. Er ligt al 
twee jaar een adviesaanvraag over 
een raamwet op de inkomensvorming 
bij de SER. De SER heeft mij onlangs 
verzekerd, op korte termijn met een 
interimadvies over de hoofdpunten 
daarvan te zullen komen. Dat lijkt mij 
een goede gelegenheid om met 
commentaar van mijn kant te komen. 
Ik voel mij eerlijk gezegd niet erg vrij 
om, terwijl de adviesaanvraag bij de 
SER in behandeling is, los daarvan 
met een eigen stuk te komen. Dat lijkt 
mij niet verstandig. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wil nog een 
vraag stellen om iets meer uit de 
Minister te krijgen. Als hij aan gerin-
gere vormen van vrijheidsbeperking 
denkt, denkt hij dan bij voorbeeld in 
de richting van de gedachten van de 
heer Wolfson? 

Minister Den Uyl: Als ik zeg dat ik dat 
zeker een serieus te nemen suggestie 
vind, lijkt het weer alsof ik zou hebben 
gekozen voor het systeem Wolfson. 
Dat is geenszins het geval, maar ik 
vind de suggestie, die al is aangeduid 
als een begeleide loonpolitiek, niet bij 
voorbaat verwerpelijk. Zij bevat een 
mogelijkheid die ik graag nader 
onderzoek. 

Mijn reactie op de kritiek van de 
heer Poppe op het ontbreken van een 
toelichting van het departement op 
mijn toelichting op de partiële 
loonbeschikking is als volgt. De 
desbetreffende publikaties dragen een 
technisch-informatief karakter. Ze zijn 
met name gericht op personen, belast 
met de goede uitvoering van de 
loonadministratie en de bedrijfsboek-
houding. Het is nooit de gewoonte 
geweest, dat hierin politiek getinte, 
duidelijk beleidsmatige toelichtingen 
een plaats hebben ingenomen. Ik 
moet eraan toevoegen dat zowel via 
werkgevers als via werknemers, via 
hun organisaties en via de pers toch 
een zeer ruime mate van verspreiding 
van mijn opvatting is gegeven, dat de 
te besparen gelden dienden te 
worden ingebracht via de partiële 
loonmaatregel in het werkgelegen-
heidsoverleg. 

Dit leidt mij tot nog enkele opmer-
kingen die samenhangen met het 
systeem van de loonpolitiek. De heer 
Weijers heeft gevraagd hoe groot de 
loonsomstijging zou zijn geweest 
zonder de loonmaatregel. Natuurlijk 
weet de heer Weijers ook wel dat dit 
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heel moeilijk is te zeggen. Het is 
echter een belangwekkende vraag, 
omdat wel eens is gesteld dat in de 
huidige situatie op de arbeidsmarkt 
de loonsomstijging niet groter zou 
zijn geweest. 

Ik denk dat de korting èn de aftopping 
van de vakantietoeslag (samen goed 
voor 0,75% loonkosten) niet gereali-
seerd zouden zijn. De heer Weijers 
vraagt naar wat naar mijn mening zou 
zijn gebeurd. Ik denk dat de loonsom-
stijging zeker uit dien hoofde alleen al 
een procent hoger zou zijn geweest. Ik 
vermoed dat van aftopping van de 
prijscompensatie niet zo heel veel 
terecht zou zijn gekomen. Ik denk dus 
dat de inkomenseffecten naar mijn 
maatstaf gemeten aanzienlijk minder 
gunstig zouden zijn geweest. Als de 
heer Weijers vraagt of ik denk dat dit 
tot een soort overstroming zou 
hebben geleid in de huidige situatie 
op de arbeidsmarkt dan antwoord ik 
ontkennend. Vandaar ook het zeer 
partiële karakter van de loonmaatregel. 

De heer Nypels heeft de interessante 
suggestie gedaan in de toekomst 
zelfbestuurde bedrijven geheel of ten 
dele buiten de werkingssfeer van een 
eventuele loonmaatregel te houden. 
Ik noem die suggestie interessant, 
maar ik ben het er niet mee eens. Als 
men bepaalde bedrijven zou vrijlaten 
omdat ze zelfbesturend zijn dan meen 
ik dat men een verkeerd criterium 
aanlegt. Ik zou hem op dit punt dan 
ook geen positieve toezegging wil len 
doen. 

De heer De Korte heeft gesproken 
over het investeringsloon. Er komt 
een adviesaanvrage, ondanks het feit 
dat bij het debat over de verlenging 
van de wijziging van de Wet op de 
loonvorming de heer Weijers daarte-
gen bezwaar maakte in verband met 
het risico dat daarmee het overleg zou 
worden doorkruist. Ik heb begrip voor 
die opmerking maar ik ben toch tot de 
conclusie gekomen dat, zoals de 
zaken er nu voorstaan, van zo'n 
doorkruising niet gesproken kan 
worden. Ik heb al eerder gezegd, dat 
de adviesaanvrage ook nadrukkelijk 
zal stipuleren dat wij hopen dat in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg van de 
komende tijd hier en daar al een 
begin wordt gemaakt met investerings-
loon. 

De opvatting van de heer De Korte 
voor wat men noemt 'dubbele 
vri jwi l l igheid' lijkt mi j essentieel. Ik 
heb zowel in de brief aan de Stichting 
van de Arbeid als in het debat over de 
loonmaatregel gezegd dat die indivi-
duele vri jwil l igheid naar mijn mening 

niet kan functioneren. Dan wordt het 
niet iets waarover de onderneming en 
de werknemers als geheel kunnen 
spreken. Dan verandert de zaak van 
karakter. 

Ik heb daarover toch een duidelijke 
opvatting. Voor de rest kan ik mij in 
die opmerkingen wel vinden. Men laat 
niet alleen de ondernemer vrij 
beslissen, maar binnen de onderne-
ming mag iedereen weer uitmaken of 
hij eraan wi l deelnemen of niet. Het is 
geen spaarregeling, het is geen 
bezitsvormingsregeling in engere zin. 
Het is een regeling die wel terdege 
wordt gedicteerd door de uit de 
noodsituatie geboren behoefte aan 
extra besparingen. Wij proberen die 
zelfs voor het bedrijfsleven voor het 
komende jaar, voor 1983, te realiseren. 
Ik kan dan niet uit de voeten met de 
zogeheten dubbele vri jwil l igheid. 

De heer De Korte (VVD): Als dit nu bij 
voorbeeld wel de wens zou zijn van 
de sociale partners of een meerderheid 
daarvan, wat zou de Minister er dan 
van zeggen? 

Minister Den Uyl: Dan zou ik ze 
waarschuwen dat er toch veel van het 
beoogde doel van het investeringsloon 
verloren dreigt te gaan. Ik zou het 
uiteraard moeten wegen. 

De heer De Korte (VVD): Kent de 
Minister het voorbeeld uit Zweden 
waar dit binnen een jaar heeft geleid 
tot een opbrengst van investeringsloon 
van ongeveer 250 miljoen gulden 
voor 150.000 werknemers die op 
vrijwill ige basis eraan hebben meege-
werkt? 

Minister Den Uyl: Dan is het een andere 
zaak. Als ik het gevoelen had dat wij 
nog een extra impuls nodig hebben 
om consumptie te doen omzetten in 
investeringen, dan zou ik ernstig 
denken over dat Zweedse voorbeeld. 
Op dit ogenblik vindt er wel consump-
tiebeperking plaats, maar de investe-
ringen nemen te weinig toe. Het 
consumptief krediet loopt, ondanks de 
koopkrachtvermindering, terug in 
plaats van dat het toeneemt. Met 
andere woorden: er bestaat op het 
ogenblik een situatie in ons land 
waarvan wi j niet kunnen zeggen dat 
het meest schreeuwende probleem is 
een verdere teruggang van de 
consumptie te bewerkstelligen. Tegen 
die achtergrond moet men dergelijke 
maatregelen beoordelen. 

De heer De Korte (VVD): Mag ik de 
Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de speech van de 
heer Van der Stee van 12 januari 
1982, dus van anderhalve week 

geleden, nog eens ter lezing aanbie-
den? Het staat er namelijk letterlijk zo 
in. Het is een speech van de Minister 
van Financiën! 

Minister Den Uyl: Ik ben de heer De 
Korte zeer dankbaar voor zijn sugge-
stie. Ik neem aan dat ook de heer Van 
der Stee haar zal waarderen. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb de 
tekst hier. U kunt hem krijgen. 

Minister Den Uyl: Uw vri jgevigheid 
kent geen grenzen. 

De heer Rietkerk (VVD): Wij mogen 
toch vragen wat het kabinet vindt. 

Minister Den Uyl: Ik kom op het 
laatste punt van het inkomensbeleid, 
namelijk op het beleid ten aanzien van 
de minima. Daarover zijn nogal wat 
vragen gesteld in samenhang met de 
mededelingen die zijn gekomen van 
het departement van CRM dat de 
feitelijke teruggang van veel minima 
in 1981 3% a 3,5% heeft bedragen. 
Dat is juist. Het is ook niet nieuw. Ik 
heb met zoveel woorden gezegd dat 
dit de realiteit van 1981 is, die het 
kabinet niet meer heeft kunnen 
wijzigen, ook niet met het regerings-
voornemen van het vorige kabinet tot 
het verlenen van een eenmalige 
uitkering. Daarmee is de pijn verzacht 
voor een beperkt aantal groepen. Het 
grote deel van de minimum-uitkerings 
trekkers heeft de inkomensteruggang 
in 1981 ondervonden. Het zal inder-
daad veel inspanningen vergen om de 
afscherming van de teruggang in 
1982 bij 1 % te realiseren. 

Er zijn ook nogal wat opmerkingen 
gemaakt naar aanleiding van het 
rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau, waaruit blijkt dat 8% van 
de Nederlandse huishoudens beneden 
het min imum zit. Ik hoop dat intussen 
duidelijk is geworden dat het zuiver 
een kwestie van definitie is. Dat heeft 
twee oorzaken. Het Sociaal-Cultureel 
Planbureau rekent inwonende 
kinderen met eigen verdienste als een 
apart huishouden. Die verdienen door 
de bank genomen minder dan het 
min imum, want zij krijgen het mini-
mumjeugdloon. Wanneer men die 
definitie aanneemt, dan krijgt men 
eenaantal gevallen van lage inkomens. 

Het Sociaal-Cultureel Planbureau is 
uitgegaan van minimumlonen, terwij l 
het vervolgens heeft gezegd dat de 
kinderbijslag niet de integrale kosten 
voor de kinderen vergoedt. Wanneer 
men die optelt op het minimumniveau, 
dan komt men onder het min in imum. 
Dat is gewoon een kwestie van 
definitie en om die reden is de zaak 
nogal arbitrair. 'Inkomen en rondko-
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men' is een belangrijk en instructief 
rapport, maar ik zeg ronduit dat ik 
deze definities weinig verhelderend 
acht. De suggesties die daardoor 
worden gewekt, vormen dan ook 
geen grote bijdrage. Het is wel 
belangrijk dat het rapport van het 
Sociaal-Cultureel Planbureau nog 
eens de aandacht vestigt op de zeer 
kwetsbare positie van heel veel 
eenoudergezinnen. Dat is zeer 
belangrijk en het is ook goed dat dit 
gebeurt. Zo zijn er meer aspecten die 
de publikatie van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau zeer de moeite waard 
maken. 

Ik ga nu even voorbij aan enige 
concrete vragen over het inkomensbe-
leid en ik kom tot de ontwikkeling van 
werknemersrecht en medezeggen-
schap. Het is niet mijn opvatting dat 
wi j in deze benarde economische 
situatie mogen zwijgen over de 
ontwikkeling van de zeggenschapsver-
houdingen in de onderneming, in de 
sectoren en op nationaal niveau. Het 
is begrijpelijk dat de aandacht voor 
deze problematiek vaak wordt 
weggedrongen. Niemand spreekt op 
het ogenblik nog over sectorwetge-
ving, terwij l wi j die toch terdege 
ontberen. Er wordt weinig aandacht 
besteed aan de reële problematiek 
van het overleg over de werkgelegen-
heid. Ik blijf dat overleg buitengewoon 
belangrijk vinden. Ik heb al bij het 
debat over de herziening en verlenging 
van de tijdelijke loonwet gezegd dat ik 
heb 'ingestoken' op voornemens van 
werkgevers en werknemers tot het 
voeren van werkgelegenheidsoverleg. 
Die voornemens zijn geformuleerd in 
het akkoord van de Stichting van de 
Arbeid van maart van het vorige jaar. 
Mocht het werkgelegenheidsoverleg 
niet blijken te functioneren, dan 
behoud ik mij uiteraard het recht 
voor, met nieuwe wetgevende 
voorstellen te komen. Ik acht het 
echter op dit ogenblik te vroeg, 
daarover met uitspraken te komen. 

Ik zeg de heer Poppe graag toe dat 
wi j spoed zullen betrachten met de 
nota naar aanleiding van het verslag 
ten aanzien van het wetsontwerp dat 
betrekking heeft op de faciliteiten 
voor het vakbondswerk in de onder-
nemingen. Ik kan daarbij uiteraard 
geen garantie geven over de inwer-
kingtreding van het wetsontwerp, 
want daarvoor is ook de medewerking 
van de Kamers nodig. Naar mijn 
mening is het goed, wanneer deze 
Kamer snel een reactie van mij krijgt 
op het uitvoerige voorlopig verslag 
dat zij heeft ingediend. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik werk 
graag mee aan uw voornemen om 
deze avond zowel de Minister als 
beide Staatssecretarissen aan het 
woord te laten. Om die reden ben ik 
gekomen tot enige afsluitende 
opmerkingen. 

De Voorzitter: Ik doe de Minister de 
suggestie, de vragen die hij ter 
beantwoording heeft, vanavond 
schriftelijk in te dienen, zodat wij 
morgen gewoon kunnen doorgaan. 

Minister Den Uyl: Voor een aantal 
vragen is dit mogelijk; bij enkele is 
het moeilijker. De vragen over de 
hoofdzaken zijn echter goeddeels 
beantwoord. Ik hecht eraan, afsluitend 
een reactie te geven op wat er is 
gezegd over de crisis van de verzor-
gingsstaat en de vraag welk perspectief 
er is bij de uitvoering van het beleid 
dat het kabinet voor ogen staat. 

Ik heb in mei 1981 in een andere 
positie dan thans in een nogal 
langdurige toespraak erop gewezen 
dat er ongeloof heerst in de mogelijk-
heid dat de politiek oplossingen 
aandraagt voor de maatschappelijke 
crisis die zich op het ogenblik allerwe-
gen aandient. Ik heb gewezen op het 
grote gevaar van het verlies van 
vertrouwen in democratische instellin-
gen. Verder heb ik gezegd dat politieke 
partijen zich dit verwijt moeten 
aantrekken. 

Er is een nieuw kabinet aangetreden 
met een zware verantwoordelijkheid 
in een weerbarstig maatschappelijk 
klimaat. 

De heer Meijer heeft de situatie in 
het debat over de regeringsverklaring 
getypeerd als een samenloop van 
economische stagnatie en verlies van 
maatschappelijk richtinggevoel. Als 
hierbij wordt gesproken van crisis van 
de verzorgingsstaat, is dit de uitdruk-
king van een groeiend ongeloof en 
wantrouwen in de mogelijkheid dat 
de samenleving die in de afgelopen 
jaren tot stand is gekomen, wordt 
gehandhaafd. 

Er is voor de verzorgingsstaat 
sprake van een interne en van een 
externe crisis. Extern is het de vraag 
of de verzorgingsstaat betaalbaar is 
en of het voorzieningenniveau kan 
worden gehandhaafd. Intern gaat het 
om de veel moeilijker vraag of 
degenen die deze staat moeten 
dragen - de verzorgingsstaat en de 
voorzieningen die eraan inherent zijn, 
zijn een zaak van de mensen zelf -
zich erbij betrokken weten en offers 
ervoor overhebben. 

Vooral over het democratische 
gehalte van de verzorgingsstaat heeft 

de heer Meijer in het debat over de 
regeringsverklaring enkele uitgangs-
punten geformuleerd die van grote 
waarde zijn. Als ik meer t i jd had, was 
ik in dit verband ingegaan op vragen 
over decentralisatie, arbeidsvoorzie-
ningenbeleid en uitvoeringsorganisa-
ties voor de sociale verzekeringen die 
hiermee samenhangen en die van 
doen hebben met de mate waarin 
mensen zich betrokken weten bij het 
stelsel dat tot stand is gebracht en dat 
naar mijn wijze van zien een grote 
waarde belichaamt. 

Ik bepaal mij nu vooral tot enkele 
opmerkingen over de vraag of de 
verzorgingsstaat betaalbaar is, 
houdbaar is. Het is hierbij van belang 
dat ik ervoor waarschuw dat men 
gemakkelijk concludeert dat de 
verzorgingsstaat zoals hij zich heeft 
ontwikkeld, niet meer is te handhaven. 
Zeker, waar de verzorgingsstaat in 
tegenstelling tot de voorafgaande 
periode inhoud heeft gegeven aan 
volledige werkgelegenheid, rechtvaar-
dige inkomensverdeling, nieuwe 
verantwoordeli jkheid van de overheid 
op het terrein van de bevordering van 
het welzijn, uitbreiding van collectieve 
voorzieningen en het stelsel van 
sociale zekerheid, kan men over de 
omvang en de doelmatigheid twisten. 
Wie echter één steen eruit haalt, 
brengt het gehele gebouw aan het 
rollen. 

De heer De Korte (VVD): Niet als het 
de bovenste steen is. 

Minister Den Uyl: Past u maar op, 
want u beperkt zich hier niet toe. Ik 
reken bij voorbeeld de koppeling tot 
een van de onderste stenen. 

Ik wijs erop dat men goed moet zien 
dat het gaat om een gebouw met 
structuur, voor herzieningen vatbaar, 
maar in zijn essentie als eenheid 
gedacht. 

Ik houd het voor mogelijk, ook in 
het zicht van een geringe economische 
groei waarmee wi j voor jaren te 
maken hebben, die structuur op 
hoofdzaken te behouden, mits 
mensen daarvoor inderdaad inkomen 
over hebben; mits mensen bereid zijn 
koopkrachtoffers te brengen voor die 
gemeenschappelijke doeleinden. Die 
opgave is, de verzorgingsstaat 
gezamenlijk betaalbaar, bestuurbaar 
en maatschappelijk verankerd te 
houden. Juist die maatschappelijke 
verankering is op het ogenblik het 
meest bedreigd, zowel in ideologisch 
opzicht als omdat er duidelijk een 
gebrek aan betrokkenheid bestaat bij 
datgene wat in de gedachte van de 
sociale verzorgingsstaat is onderge-
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bracht. Dat is niet in de eerste plaats 
een zuivere welvaartsgedachte. De 
welvaart heeft zich overwegend in de 
particuliere sfeer voorgedaan. Neen, 
aan de sociale verzorgingsstaat ligt de 
gedachte ten grondslag van het 
opkomen voor elkaar, van de solidari-
teit. 

Ik reken mij dus tot degenen die 
niet ontkennen dat zich ernstige 
crisisverschijnselen rondom de 
verzorgingsstaat voordoen; ik reken 
mij ook tot degenen die de grondge-
dachte van de sociale verzorgingsstaat 
hardnekkig verdedigen, die toch het 
best tot uitdrukking wordt gebracht 
door de uitspraak dat de sterken 
daarin voor de zwakken opkomen. 

D 
Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! Een opnieuw overdenken 
van de uitgangspunten en van de 
structuur van ons stelsel van sociale 
zekerheid is om meerdere redenen 
noodzakelijk. 

In de eerste plaats is een overdenken 
van ons sociale stelsel nodig omdat 
het stelsel in en door haar wordings-
geschiedenis sterk verbrokkeld is. De 
structuur van nauw met elkaar 
verwante regelingen in geval van 
werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid loopt sterk uiteen. Bovendien zijn 
de regelingen in hun onderlinge 
verhoudingen niet opgesteld voor de 
huidige aantallen werklozen en 
arbeidsongeschikten en naar de 
huidige samenstelling van dat 
bestand. Als ook ik in termen van 
huizen mag spreken, gaat het hierbij 
om een huis dat bepaald niet onder 
architectuur is gebouwd en waaraan 
ook niet altijd even vlijtig onderhoud 
is gepleegd. 

In de tweede plaats is de discussie 
over ons stelsel van sociale zekerheid 
zeer noodzakelijk vanuit het denken 
over gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen. Wij hebben ons bij internati-
onaal verdrag verplicht daaraan te 
gaan werken; daarvoor is ook een 
termijn gesteld. Zoals bekend, brengt 
dat de noodzaak tot wijzigingen in het 
stelsel van sociale zekerheid met zich. 

In de derde plaats is een dergelijke 
bezinning en discussie noodzakelijk in 
het licht van de huidige economische 
situatie. Strikt principieel genomen 
zou een neergaande economie en de 
noodzaak tot bezuinigen en ombuigen 
geen reden behoeven te zijn voor een 
stelselwijziging. Ten principale laat elk 
stelsel bezuinigingen toe. Niettemin 
meen ik dat ook de huidige economi-
sche situatie een reden is, zij het in de 

laatste plaats genoemd, opnieuw na 
te denken over de uitgangspunten 
van ons stelsel. Willen wij namelijk in 
het kader van de ombuiging tot 
verantwoorde keuzes komen, dan 
wijst dat op de wenselijkheid van 
een herijking. Het bestaande stelsel 
bindt die keuzes aan zo vele randvoor-
waarden dat de uitkomst kan botsen 
met uitgangspunten van inkomensbe-
leid en van sociale rechtvaardigheid. 

Op deze drie argumenten voor een 
fundamentele bespreking van het 
stelsel van sociale zekerheid is door 
meerdere leden van deze Kamer 
gewezen. Daarbij gaat het in feite om 
één centrale vraag: welke keuzes 
moeten, mede gelet op de huidige 
sociaal-economische situatie en in het 
perspectief van een veranderende 
visie op de verzorgingsstaat, worden 
gedaan ten aanzien van de criteria 
voor het recht op sociale uitkering en 
het niveau daarvan voor onderschei-
den categorieën uitkeringsgerechtig-
den? 

ik ben het graag met de heer 
Weijers eens, dat de discussie niet in 
dit debat tot conclusies kan leiden. In 
een ander verband zal erover verder 
moeten worden gedacht en gepraat. 
Tot zo'n discussie ben ik gaarne 
bereid. De volgorde moet zijn: 
oriëntatie, uitwerking van alternatie-
ven en dan keuzes. Ik heb de Kamer 
op dit punt een nota toegezegd. Het is 
dan ook nu, mede gezien de beperkte 
ti jd maar veel meer vanwege de 
gecompliceerde materie, niet verstan-
dig in de breedte en de diepte en 
onvoldoende voorbereid op de 
mogelijkheden in te gaan. 

Eén ding wi l ik echter nog zeggen: 
vooral omdat bij herhaling te signale-
ren valt dat daaraan grote misverstan-
den ten grondslag l iggen: ik heb met 
genoegen geconstateerd, dat verschil-
lende sprekers in deze Kamer niet 
hebben gesproken over 'het' twee-tra-
jectenstelsel, maar over 'een' twee-tra-
jectenstelsel. Het gaat erom, dat bij de 
overwegingen van de keuzes immer 
twee zeer gewichtige grondgedachten 
moeten worden afgewogen. De ene 
is, dat er een min imum zal zijn 
waaronder wij niet wil len dat de 
Nederlandse burger moet bestaan. 
Het is een basisbescherming. De 
andere is, dat er een relatie dient te 
zijn - waarover nader te beslissen -
tot het eerder verdiende loon, omdat 
het niet zonder meer mogelijk is 
mensen in zeer snel tempo zeer ver te 
laten vallen onder het levenspatroon 
dat zij tot dusverre hadden. 

Deze componenten - het is wellicht 

wijzer van componenten te spreken -
kunnen op tal van wijzen met en - theo-
retisch gesproken, want ik sta dat 
niet voor — ook zonder het principe van 
de verzelfstandiging van de uitkerings-
gerechtigden worden toegepast. Het 
is dan ook duidelijk een misverstand -
ik hecht eraan voordat wi j de feitelijke 
discussie beginnen - dat er zou 
dienen te worden gekozen uit de 
thans bekende, ambtelijk uitgewerkte 
varianten. 

Er zijn in een twee-trajectensysteem, 
waar men inderdaad snel toe komt wil 
men met deze gewichtige overwegin-
gen ernst maken, tal van combinaties 
in hoogte, ti jd enz. mogelijk. Er 
bestaat niet 'het' twee-trajectensys-
teem. Welke varianten nog te beden-
ken zijn of reeds bestaan, ligt daarbij 
open. 

De heer Rietkerk (VVD): Ik wil de 
Staatssecretaris één vraag stellen: zij 
wi l toch niet stellen, dat in alle sociale 
wetten het twee-trajectensysteem in 
de wet te onderscheiden grootheid is? 

Staatssecretaris Dales: Neen, dat heb 
ik geenszins gezegd. Ik heb gezegd, 
dat bij de overwegingen twee gewich-
tige dingen dienen te worden bedacht 
die op tal van wijzen met elkaar in 
verband kunnen worden gebracht. Ik 
heb niet gezegd, dat dit immer een 
'must ' is. Ik wi l er echter geen misver-
stand over laten bestaan, dat het 
verder dalen van het bestaansmini-
mum voor mij een onbespreekbare 
zaak is. Het kan niet duidelijk genoeg 
worden gezegd, dat het in de huidige 
situatie al zeer laag is. Ik voeg dus 
niets toe en ik heb niet gezegd wat de 
heer Rietkerk vreesde. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is 
duidelijk, dat een nieuw evenwicht 
moet worden gezocht tussen loonder-
vingselementen, behoefte-elementen 
en de gelijkheid van aanspraken van 
man en vrouw. Zolang daarover geen 
fundamentelere discussie heeft 
plaatsgevonden, laat staan beslist is, 
komt mij een discussie over de wijze 
van uitvoering van een geherstructu-
reerd stelsel uitdrukkelijk voorbarig 
voor. 

Ik meen dan ook dat, vooruit lopend 
op die conclusies, geen verschuiving 
van taken en bevoegdheden tussen 
de bestaande uitvoeringsorganen 
moet worden voorbereid. Dit is onder 
anderen ook door mevrouw Ter Veld 
en de heer Weijers aangevoerd. De 
duidelijkheid ten opzichte van de 
uitvoeringsorganen zou met een 
dergelijke handelwijze, afgezien van 
het feit dat ik haar onlogisch zou 
vinden, niet zijn gediend. Ik teken 

Tweede Kamer 
20 januari 1982 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1376 



Dales 

hierbij aan, dat ik de betrokken 
uitvoeringsorganisaties al in persoon-
lijke gesprekken van dit voornemen 
op de hoogte heb gesteld. Zeer 
binnenkort zal ik dit bevestigen in een 
formeel schrijven. 

Wel meen ik - ik spreek daarmee 
naar ik aanneem in de geest van de 
heer Weijers - dat nu snel voortgang 
moet worden gemaakt met verbetering 
van de informatie- en toezichtstruc-
tuur, met name een snel advies van 
de SER over de'sociale zekerheids-
raad'. Daarbij gaat het om het op het 
gewenste peil brengen van het bereik 
en het toezicht in die sfeer. Zoals 
bekend is bij de adviesaanvraag aan 
de SER een concept-wetsontwerp 
gevoegd dat de'sociale zekerheids-
raad' en de daarmee samenhangende 
structuur van de informatieverschaf-
fing regelt. Ik wil op dat punt graag 
snel tot wetgeving komen. 

In de discussie over de herziening 
van het stelsel dient de uitvoerbaarheid 
natuurlijk wel een component te zijn. 

Mevrouw Ter Veld heeft enkele 
interessante opmerkingen gemaakt over 
de financiering van de sociale verze-
keringen en tevens een aantal sugges-
ties gedaan. Het betreft een zeer 
gecompliceerd vraagstuk waarbij 
zowel sociaal-economische als 
inkomenspolitieke problemen aan de 
orde zijn. Ik stel mij voor aan dit 
vraagstuk afzonderlijk en uitvoerig 
aandacht te besteden bij de reeds 
afgeronde maar binnenkortte publice-
ren studie inzake de beleidsvorming 
niet-actieven, waarin is opgenomen 
een rapport over de financiering van 
de sociale verzekeringen. 

Deze binnenkort te publiceren 
studie heeft geen aanwijzingen 
opgeleverd dat de huidige financie-
ringswijze ongunstig zou zijn voor de 
werkgelegenheid in bepaalde bedrijfs-
takken. Daarom dient een eventuele 
wijziging van de financiering met de 
nodige omzichtigheid te worden 
benaderd. Ik kan mij overigens 
voorstellen dat dit, zo het in de 
agenda van de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken van de Kamer zou 
passen, een aanleiding zou kunnen 
zijn voor wat uitvoeriger overleg over 
het te publiceren rapport. Tot zulk 
overleg ben ik bijzonder gaarne 
bereid. 

De Minister heeft gezegd dat ik nog 
een en ander zou zeggen over het 
aanwenden van uitkeringen inzake de 
bestrijding van de werkloosheid. Veel 
sprekers hebben gevraagd naar de 
mogelijkheden om uitkeringsgelden 
te gebruiken voor het scheppen van 
arbeidsplaatsen. Daarbij zijn zeer veel 
suggesties gedaan. 

Inderdaad is de werkloosheid in 
Nederland tot zeer grote hoogte 
gestegen. Afgezien van de grote 
economische zorgen heeft werkloos-
heid ook de component dat zij 
mensen bang en onzeker maakt. Was 
eerst nog wel te horen dat het wel 
aardig zou zijn om niet te behoeven te 
werken, thans begint duidelijk het 
inzicht baan te breken dat het wellicht 
niet ogenblikkelijk maar dan toch wel 
vrij snel na het verlies van de baan 
een verschrikkelijk bestaan is. Gisteren 
heb ik met de Minister van CRM een 
delegatie uit de gemeente Epe 
ontvangen en hun plannen in ont-
vangst genomen. Daarna heeft met de 
delegatie een uitvoerig gesprek 
plaatsgevonden in aanwezigheid van 
ambtenaren van beide departementen. 
Wij zijn wezenlijk geïnteresseerd en 
juichen het alleen maar toe wanneer 
er van alle kanten plannen komen en 
acties worden gevoerd. 

Ik wil in dit verband melding maken 
van een bijzonder aardige ervaring. 
Op ons departement liggen inmiddels 
tal van plannen van gemeenten. 
Andere gemeenten hebben ons 
kenbaar gemaakt voornemens te zijn 
nog plannen in te dienen en hebben 
om een gesprek verzocht. Wat echter 
de bespreking van gisterochtend een 
bijzondere ervaring maakte is het 
initiatief van de gemeente Epe om 
samen met de in die gemeente 
woonachtige werklozen plannen te 
maken en te opereren. Een van deze 
mensen heeft gisteren ook een paar 
opmerkingen gemaakt, onder andere 
dat het voor hem eigenlijk nog niet 
eens zo heel erg was werkloos te zijn, 
omdat hij getrouwd was en kinderen 
had. Hij merkte op dat het voor zijn 
ongetrouwde collega's verschrikkelijk 
was. Hij smeekte wat werk te mogen 
verzetten tegenover zijn uitkering. 

De Minister heeft er duidelijke taal 
over gesproken. Ook wat mij betreft, 
behoeft er niet aan getwijfeld te 
worden dat dit kabinet niet de geschie-
denis behoeft in te gaan als het 
kabinet in wiens regeringsperiode de 
mensen weliswaar niet behoefden te 
bedelen om een roggebrood of om 
een paar centen, zoals in de dertiger 
jaren, maar wel moesten bedelen om 
een paar uur werk. Dit betekent dat 
alle energie zal moeten worden 
ingezet, ook ik herhaal dat, om de 
middelen te vinden om op verantwoor-
de wijze de uitkeringsgelden aan te 
wenden om mensen - niet alleen 
jongeren, maar wel bij voorkeur - aan 
werk te helpen. 

In de eerste plaats wordt daarbij 
inderdaad gedacht aan werk in de 
sector die mag en moet groeien: de 

marktsector. De problemen hierbij zijn 
reeds door de Minister genoemd. Wij 
onderschatten ze niet, maar ze zijn 
ook niet nieuw en ze kunnen in geen 
geval in stelling gebracht worden met 
het oogmerk 'dat het maar niet moet 
doorgaan'. Laat ik het positief formu-
leren: er zal zeker ook in overweging 
kunnen worden genomen dat mensen 
in de kwartaire sector aan het werk 
komen, zij het dat daarbij niet wordt 
gedacht aan een groei van die sector, 
zij het dat het dan waarschijnlijk 
verstandig zal zijn onderscheid te 
maken. In de marktsector is er sprake 
van een overbrugging van een 
periode naar een serieuze baan, 
waarbij men zijn status van uitkerings-
gerechtigde zo mogelijk verliest. 

In de kwartaire sector zou de term 
passen 'werken met behoud van de 
uitkering'. Daaraan zitten nog veel 
meer technische problemen, maar ik 
zal u daar niet mee vermoeien. Ik kan 
melden dat de werkzaamheden om 
hiervoor operationele modellen te 
vinden zeer serieus genomen worden 
op interdepartementaal niveau en een 
hoge prioriteit hebben. Er bestaat nog 
alle hoop, dat wi j in de presentatie 
van het werkgelegenheidsplan in 
ieder geval kunnen melden dat een 
eerste variant operationeel is, onder 
de aantekening — hetgeen overigens 
voor het gehele plan geldt - dat dit 
een bezigheid is die ook op termijn 
verdere ontwikkelingen zal behoeven. 

Mevrouw Groenman (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Dit betekent dan alleen 
betaald werk met behoud van de 
uitkering. Bij onbetaald werk en 
vrijwil l igerswerk bestaat de sollicitatie-
plicht. De mensen moeten constant 
solliciteren, wat zeer ontmoedigend 
is: je doet niets, je wordt niet gewaar-
deerd. Ook het vrijwill igerswerk heeft 
hier geen baat bij, want men kan niet 
echt op deze mensen rekenen. Met 
andere woorden, je kan geen duur-
zaam werk van je vrijwill igerswerk 
maken, doordat de sollicitatieplicht 
bestaat. 

Staatssecretaris Dales: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb in het geheel nog 
niet gesproken over vrijwill igers werk. 
Dit zou inderdaad een derde mogelijk-
heid zijn wanneer wi j nog niet in staat 
zijn om mensen een serieuze en 
volwaardige werkkring te geven die 
het perspectief biedt op continuïteit 
van de werkkring. Het vrijwill igerswerk 
is ook een mogelijkheid als wij 
mensen geen werkkring van enige 
duur kunnen geven in een sector die 
toch als overbrugging geldt, maar die 
grote sociale voordelen zou kunnen 
bieden. 
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Verder moet niet worden vergeten, 
dat de werkloze zich dan vrijelijk kan 
bewegen. Voor alle burgers geldt de 
plicht het inkomen te verantwoorden 
en niet onder de markt te gaan 
werken. Ik meen, dat ik terughoudend-
heid in acht moet nemen wat de 
verdere details betreft. Zeer binnenkort 
is hierover een advies van de Sociale 
Verzekeringsraad te verwachten. De 
Minister van CRM en ik zullen als dat 
advies er is, een definitief oordeel 
geven over de rechten van werklozen 
ter zake van het verrichten van 
vri jwil l ige onbetaalde arbeid. 

Mevrouw Groenman (D'66): Ik dank 
de Staatssecretaris voor dit antwoord. 

Staatssecretaris Dales: In vond het 
leuk, dat u die vraag stelde. Straks 
kom ik hierop in een specifiek geval 
terug. 

Mijnheer de Voorzitter! Door de 
Kamer zijn vele concrete suggesties 
gedaan. Ik kan thans geen antwoord 
geven op de vraag, wat daarmee 
precies zal gebeuren. Ik hoop dat men 
uit de aard en de toon van mijn 
antwoord begrijpt, dat wij alle 
suggesties serieus in overweging 
zullen nemen. Met uitzondering noem 
ik de suggestie van de heer De Korte, 
omdat die zelfs met het buitenland te 
maken heeft. Ook deze suggestie wil 
ik niet op voorhand afwijzen. Meer 
kan ik er op dit moment niet van 
zeggen. 

Mevrouw Brouwer heeft een vraag 
gesteld over de bepaling, dat geduren-
de het zwangerschapsverlof een 
uitkering wordt gegeven krachtens de 
Ziektewet van 100% van het dagloon. 
Wij hebben nooit overwogen om dat 
artikel te wijzigen. Dat zal ook niet 
worden gewijzigd. 

Met betrekking tot de bescherming 
van de minima merk ik het volgende 
op. In de adviesaanvrage aan de SER 
met betrekking tot de voorgestelde 
ziekte-maatregel is aan de SER de 
vraag voorgelegd, of de min imum 
dagloonbescherming alle uitkerings-
dagen moest betreffen. Het min imum 
zal bij ziekte tijdelijk per dag kunnen 
worden bereikt - of men zou daar iets 
onder kunnen komen - terwij l het 
inkomen op een iets langere termijn 
daarboven zou kunnen blijven. Het 
kabinet heeft hierover op dit moment 
geen uitgesproken standpunt. Er is in 
de aanvrage aan de SER gewag 
gemaakt van het feit, dat wi j ook 
inzien, dat zulks zou kunnen voorko-
men. Wij wachten wat dit betreft het 
advies van de SER af.Dit is in ieder 
geval een reden, dat het voorgestelde 

Ziektewet-pakket een min imum 
dagloonbepaling bevat. Als zodanig is 
die bepaling niet aan een beperking 
onderhevig. Toch heeft het kabinet 
geoordeeld dat het verstandig was 
aan de SER te vragen daarover 
expliciet te adviseren, aangezien een 
zo volledig mogelijk advies alleen 
maar van de grootste betekenis kan 
zijn, bij het opstellen van het eigenlijke 
wetsontwerp over deze materie. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik wi l toch 
een aanvullende vraag stellen over 
die min imum dagloonbescherming. 
De Staatssecretaris heeft gezegd, dat 
hierover in de adviesaanvrage wordt 
gesproken en dat de SER hierover een 
advies kan uitbrengen. Toch denk ik 
dat als men iets vraagt, men hiermee 
een bedoeling heeft. 

Staatssecretaris Dales: Het spijt mij, 
maar in dit geval is dat niet waar. De 
zinsnede daarin slaat op het feit, dat 
wi j dat hebben gezien. Wij wil len 
daarover het oordeel van de SER. Wij 
hebben gesteld: Een min imum 
dagloonbepaling, tout court, dus niet 
eentje, waarin een gaatje zit. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Uit die 
zinsnede kan de suggestie worden 
gewekt dat het standpunt is: de 
minimumdagloonbepal ing is over een 
aantal dagen niet nodig als het 
inkomen voor de rest van de tijd iets 
boven het min imum ligt. Dan is er al 
sprake van een heel andere vorm van 
minimumloonbescherming. 

Staatssecretaris Dales: Dat is juist. 
Een dergelijk voornemen hebben wi j 
dus niet. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Dan begrijp 
ik de vraag niet. 

Staatssecretaris Dales: De vraag is 
gesteld hoe het precies zit. Het kan 
echter zijn, dat ik en anderen de vraag 
verkeerd hebben verstaan. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
mijn eigen vraag wel , maar ik begrijp 
niet waarom die vraag in de adviesaan-
vraag staat. Dat geeft een opening 
voor discussie. Ik denk dat dit soort 
zaken weloverwogen aan de orde is. 

Staatssecretaris Dales: Laten wi j de 
strijd even beslechten door het 
resultaat af te wachten. Ik stel er enige 
prijs op, dat men mijn woorden in elk 
geval hoort, dat er uitdrukkelijk geen 
voornemen in dat kader bestaat. 
Gezien de wijze waarop de min imum-
dagloonbescherming is geformuleerd 
in de voornemens, ligt het niet in de 
rede iets anders te veronderstellen. 

Ik wi l vervolgens opmerken - ik had 
dit aan het begin moeten doen - dat 

ik de vragen met betrekking tot het 
ziekteverzuim mede namens Staatsse-
cretaris D'Ancona beantwoord, dat wij 
over deze zaken een goed contact 
hebben gehad en dat hierover advies 
aan de Emancipatieraad is gevraagd. 

Mijnheer de Voorzitter! Mevrouw 
Beckers-de Bruijn constateerde dat in 
de discussie omtrent de ziektewet-
maatregelen nog geen aandacht is 
geschonken aan het onderzoek van 
het NIPG uit 1978 waaruit blijkt dat 
gemiddeld 20% van het ziekteverzuim 
opgaat aan wachtti jden bij de behan-
deling. Zij constateerde vervolgens 
dat met een motie van haar hand met 
betrekking tot deze materie niets is 
gedaan. Ik wil hierover opmerken, dat 
deze kwestie goed bekend is en de 
aandacht heeft van de Regering. 

De geachte afgevaardigde houde 
mij ten goede dat ik niet over 1978 
spreek. Het Ministerie van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne bereidt 
thans een onderzoek voor naar de 
werktijden in de gezondheidszorg. 
Verder werken de portefeuilledelen 
Arbeid en Sociale Verzekering van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid plus het directoraat-
generaal van de Volksgezondheid aan 
een analyse van de samenwerkingspa-
tronen van de onderscheiden medi-
sche instellingen en schakels, want 
daarin zou het voor een belangrijk 
deel kunnen zitten. De resultaten van 
deze analyse zullen, indien daartoe de 
mogelijkheid en de wenselijkheid 
bestaat, gevolgd kunnen worden door 
een gerichte adviesaanvraag aan de 
Centrale Raad voor de Volksgezond-
heid. 

Door mevrouw Beckers-de Bruijn en 
anderen zijn opmerkingen gemaakt 
omtrent het verschil in ziekterisico in 
verschillende bedrijfstakken en tussen 
ouderen en jongeren. Ik merk op dat 
de Regering de ziektewetmaatregelen 
heeft geplaatst in een totaalpakket. 
Naast de Wet arbeid gehandicapten 
behelst dit pakket onder meer - men 
kan dit exact lezen in de adviesaan-
vraag - de verplichting tot het 
opstellen van een jaarverslag over de 
veil igheid, de bescherming van de 
gezondheid en maatregelen ter 
bevordering van het welzijn, alsmede 
een intensievere inschakeling van 
bedrijfsgeneeskundige diensten en 
bedrijfsartsen. Ik merk daar, misschien 
pietluttig maar in elk geval voor de 
volledigheid, bij op - het wordt 
meestal vergeten - dat de verschillen, 
die er zijn, natuurlijk niet voelbaar zijn 
voor mensen, die op het min imum 
zitten of die voorheen buiten een 
ca.o. werkzaam waren, omdat voor 
hen financieel niets verandert. 
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Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijn opmerking over het verschil 
tussen bedrijfstakken betrof vooral 
mensen in de haven en in de bouw, 
waarbij wi j ook praten over extra 
beloning voor vuil, zwaar, onaange-
naam werk. Dan lijkt een verlaging 
van de uitkering bij ziekte helemaal 
tegenstri jdig. Juist die mensen zijn 
meer ziek. 

Staatssecretaris Dales: Ik heb al 
gezegd, dat dit een feit is waarover 
men niet kan twisten. Die cijfers zijn 
goed en zij zijn bekend. Het is niet zo, 
dat wi j daarvoor geen oog hebben. 
Wilt u mij voorstellen, het op een 
andere manier te doen? Ik weet niet 
precies wat u bedoelt. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Er 
wordt wel gesproken over de beloning 
voor extra zwaar en onaangenaam 
werk maar er wordt niets aan gedaan. 
In plaats van een beloning krijgt men 
nu in feite een extra straf. Wie het 
zwaarste werk heeft, is vaker ziek; dit 
is in de havens en in de bouw al 
aangetoond. 

Staatssecretaris Dales: Ik laat mij miet 
verleiden tot een principiële discussie 
over de maatregelen inzake de 
Ziektewet. Ik moet mij uiterst strikt 
houden aan een nadere toelichting. 
Als die toelichting als zodanig aanlei-
ding geeft tot een debat over de 
juistheid, dient die discussie te 
worden gevoerd nadat het SER-advies 
is verkregen. Het past de Regering 
thans niet, zich in het bijzonder te 
begeven in discussies over juistheid 
enz. De SER heeft nu het eerste 
woord. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): De 
strekking van mijn opmerking is dat 
dit voor u een aanleiding zou kunnen 
zijn om te zeggen: nu moet ook die 
extra beloning voor vuil en onaange-
naam werk 

Staatssecretaris Dales: Oh neen, wat 
dat betreft bestaat er geen enkel 
voornemen. Ik neem de vri jheid, dit te 
zeggen, hoewel het een zaak is, die de 
Minister aangaat. Hij kijkt niet veront-
rust, zodat ik kan zeggen dat zo'n 
veronderstelling veel te ver gaat. 
Betreurt u dat? 

De Voorzitter: De Staatssecretaris 
behoeft geen interrupties u i t te 
lokken. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Blijkbaar is er sprake van een misver-
stand. Ik wilde zeggen, dat dit voor u 
een aanleiding zou kunnen vormen 
om te zeggen: nu moeten wi j extra 

hard gaan werken aan die extra 
beloning voor onaangenaam en 
zwaar werk. 

Staatssecretaris Dales: Ik dacht dat u 
een aanleiding zag om ook daaraan te 
tornen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): U 
zegt dus heel hard 'ja' op mijn vraag? 

Staatssecretaris Dales: Het is duidelijk. 
Mijnheer de Voorzitter! De Ziektewet 

kent geen verschillen meer wat betreft 
de oorzaken van het ontstaan van de 
arbeidsongeschiktheid. De Regering 
acht het ook ongewenst, dit verschil 
weer in te voeren. 

Tot de heer Leerling kan ik zeggen 
dat de Regering met de ziektewetmaat-
regelen zowel de werkgevers als de 
werknemers wil aanspreken op hun 
eigen verantwoordelijkheid voor het 
terugdringen van het ziekteverzuim. In 
dit kader past het niet, het risico van 
de werkgever te beperken tot twee 
dagen. Bovendien zou hiermee het 
evenwicht in het pakket van voorstellen 
verloren gaan. 

In de SER-adviesaanvrage omtrent 
de ziektewetmaatregelen heeft de 
Regering ook het oordeel van die raad 
gevraagd over de staffeling in de loop 
van de ziektewetperiode. 

De heer Schutte vroeg waaraan de 
Regering de verwachting ontleent dat 
een uitbreiding van het aantal wacht-
dagen van twee naar vijf ten laste van 
de werkgevers de werkgevers zal 
dwingen, het ziekteverzuim tegen te 
gaan. De Regering is van oordeel, 
mijnheer de Voorzitter, dat deze 
uitbreiding een versterking betekent 
van het eigen risico van de ondernemer 
hetgeen een directere individuele 
betrokkenheid van de werkgever bij 
het verzuimbestrijdingsbeleid tot 
gevolg zal hebben. Dientengevolge is 
er sprake van een grotere individuele 
betrokkenheid bij het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden. 

De aanvulling tot het netto loon, 
zoals nu in veel gevallen tussen 
werkgever en werknemer is overeen-
gekomen, resulteerde op dit terrein 
veel minder effect. Door het feit, dat 
er over de uitkering geen premies 
verschuldigd zijn, is deze aanvulling 
relatief. Bovendien kan de aanvulling 
herverzekerd worden. 

In dit verband zij nog opgemerkt, 
dat de Regering met nadruk heeft 
afgezien van wachtdagen voor 
rekening van de werknemer, gelet op 
het risico dat daardoor te lang wordt 
doorgewerkt zonder ziektemelding. 

De heer De Korte (VVD): Hoe is het 
gesteld met het doorvoeren van één 
dag? 

Staatssecretaris Dales: Eén dag is tot 
nu toe nog niet in de Kamer aan de 
orde gesteld. Daarvoor gelden 
bepaalde redenen, zoals het evenwicht 
waarover ik sprak. Het is natuurlijk 
duidelijk en nauwelijks een discussie 
waard, dat naarmate het om een 
groter aantal dagen gaat het risico 
van een terugval in het inkomen 
groter wordt en derhalve ook het 
risico dat men onverantwoord 
doorwerkt. 

De heer De Korte (VVD): En als het 
één dag is? Wat vindt u daarvan? 

Staatssecretaris Dales: Niets, want ik 
stel dat niet voor. 

De heer De Korte (VVD): Als anderen 
dat wel voorstellen, wat vindt u dan? 

Staatssecretaris Dales: Anderen 
hebben het tot dusverre nog helemaal 
niet voorgesteld. Mocht zulks na het 
SER-advies blijken 

De heer De Korte (VVD): Ik heb het 
voorgesteld! 

Staatssecretaris Dales: Dan heb ik een 
moment niet opgelet. Neemt u mij 
vooral niet kwalijk. 

De heer De Korte (VVD): Om de 
ombuigingen te redden, maar toch 
een en ander te verbinden, hebben 
wi j een voorstel gedaan. 

Staatssecretaris Dales: De rest van 
mijn antwoord blijft dan toch van 
kracht. De Regering is niet eerder dan 
nadat de SER heeft gesproken bereid, 
te discussiëren over eventuele 
wijzigingsvoorstellen, alternatieven 
enz. Ik maak mijn excuus ervoor, dat 
ik een opmerking van de heer De 
Korte niet heb gehoord. 

De heer De Korte (VVD): De Staatsse-
cretaris moet nu niet verwijzen naar 
de suggesties van anderen. 

Staatssecretaris Dales: Dat doe ik ook 
niet. 

De heer De Korte (VVD): Dat doet u 
wel ! 

De heer Rietkerk (VVD): U wijst deze 
suggestie af op grond van uw andere 
argumentatie. Dat moet u niet doen. 

Staatssecretaris Dales: Ik licht uitslui-
tend toe wat wij zelf geformuleerd 
hebben en wat daarvoor de redenen 
zijn. Dat heeft geen enkele prejudicië-
rende werking op de discussie die los 
zal komen naar aanleiding van het 
advies van de SER. 

Mevrouw Beckers had een moeili jk 
gestelde vraag, namelijk hoe een 
aanmerkelijke verlaging van het 
ziektegeld een verlaging van het 
ziekteverzuim zal teweegbrengen. Ik 
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heb elders reeds gezegd, dat elk 
misverstand dat de Regering ten 
einde het ziekteverzuim te bestrijden 
deze maatregel zou wil len nemen uit 
de wereld dient te worden gebannen. 

Er kan geen sprake van zijn dat 
wanneer er geen noodzaak tot 
ombuigen zou hebben bestaan, ook 
bij zeer hoge cijfers van ziekteverzuim 
een dergelijke maatregel zou zijn 
voorgesteld. Het is een ongelukkige 
en niet geschikte maatregel om 
ziekteverzuim te bestrijden met de 
koorden van de geldzak. De Regering 
verwacht er geen daling van het 
ziekteverzuim van. De Regering biedt 
een totaal pakket aan, waarvan zij wel 
een voortgezette daling van het 
ziekteverzuim verwacht. Dat totaal 
pakket heb ik zojuist al enige keren in 
herinnering geroepen. 

Een gedifferentieerde Ziektewetpre-
mie is zonder twijfel van invloed op 
de houding van de werkgevers 
tegenover het ziekteverzuim. Ik wijs 
de heer Schutte erop, dat de Ziektewet 
altijd al een zekere mate van differen-
tiatie in de premie heeft gekend. De 
premie wordt immers per bedrijfsver-
eniging, eventueel zelfs per risicogroep 
vastgesteld. Dat is een heel karwei 
voor het departement, want dat gaat 
niet iedere keer automatisch. Er zijn 
circa honderd Ziektewetpremies. Het 
kabinet wenst deze al lang bestaande 
premiedifferentiatie te versterken 
door de eerste vijf ziektedagen voor 
rekening van de werkgevers te 
brengen. Langs die lijn krijgt de heer 
Schutte van mij gelijk. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik heb nog 
het antwoord op een van mijn vragen 
gemist. Ik ben bang dat dit het gevolg 
van een misverstand is. In het begin 
van haar betoog sprak de Staatssecre-
taris over de bepaling inzake het 
zwangerschapsverlof. Nu is dat een 
belangrijke zaak, maar ik had een 
vraag gesteld over het laatste lid van 
artikel 1638c van het Burgerlijk 
Wetboek. Dat betreft de doorbetaling 
van lonen gedurende een korte t i jd. 

Er is een ontsnappingsclausule, 
inhoudende dat schriftelijk kan 
worden afgeweken. Ik heb gevraagd 
of er iets met die ontsnappingsclausule 
wordt gedaan. Is er ondanks de 
wettelijke bescherming de mogelijk-
heid voor een werkgever, toch nog 
schriftelijk te bedingen dat de wacht-
dagen op naam van de werknemer 
komen? Ik heb dat gemist in de 
adviesaanvraag en ook in het antwoord 
van de Staatssecretaris. 

De Voorzitter: Voordat de Staatssecre-
taris hierop antwoordt wil ik zeggen 
dat ik de indruk heb, dat wi j kunnen 
voldoen aan onze taakstelling indien 
wi j ons nu van verdere interrupties 
onthouden. Mevrouw D'Ancona kan 
dan nog aan het woord komen. Er 
komt een tweede termijn. Als de 
interruptie van mevrouw Brouwer 
wordt beantwoord, kunnen wij 
stoppen met interrupties. 

Staatssecretaris Dales: Mag ik het 
antwoord morgen schriftelijk geven? 

Mevrouw Brouwer (CPN): Graag! 

Staatssecretaris Dales: Mevrouw Ter 
Veld vraagt naar de wenselijkheid van 
een gezamenlijke discussienota met 
Financiën met betrekking tot het 
kostwinnersbegrip. Wij zijn het met 
mevrouw Ter Veld eens dat het 
voorkomen van alternatieve leefvor-
men naast het traditonele gezin 
problemen schept in de sociale 
zekerheid en in de uitvoering daarvan, 
zeker als rekening wordt gehouden 
met de draagkracht. In de adviesaan-
vrage aan de SER over de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen 
is op deze problematiek ingegaan 
zonder dat daarvoor al een oplossing 
voorhanden is. Een definitieve 
oplossing lijkt niet eenvoudig. Wij zijn 
bereid met de collega van Financiën 
hierover van gedachten te wisselen. 
Een gezamenlijke discussienota 
durven wij in dit stadium niet toe te 
zeggen maar is natuurlijk ook niet 
uitgesloten. 

Van diverse zijden is aangedrongen 
op wijzigingen van onderscheiden 
aard in de kinderbijslag. Naar onze 
gedachte zal in de naaste toekomst 
aan ombuigingen in de sfeer van de 
kinderbijslag niet zijn te ontkomen. De 
suggesties die de afgelopen maanden 
zijn gedaan, zijn nog niet erg concreet 
geweest. Er werd volstaan met het 
aangeven van een richting, waarin de 
ombuigingen zouden moeten worden 
gezocht: leeftijdsdifferentiatie, 
afzwakking van de progressie naar 
rangorde, beperking van het recht op 
meervoudige kinderbijslag voor 
studerende kinderen in aansluiting op 
de door de informateurs De Galan en 
Halberstadt gedane suggestie over 
inkomensafhankelijkheid van de 
kinderbijslag. Momenteel vindt een 
inventarisatie plaats van de mogelijk-
heden. Daarbij is geen enkele ombui-
ging op voorhand uitgesloten. Bij die 
inventarisatie zal ook worden ingegaan 
op alle relevante aspecten. Zo zal bij 
voorbeeld iedere mogel i jkeombuiging 
moeten worden bezien op haar 

eventuele consequenties voor een 
nieuw stelsel van studiefinanciering. 
Ik wil hierop nu niet in den brede 
ingaan. Ik wi l die inventarisatie 
afwachten en alsdan bij de Kamer 
terugkomen. 

Ik denk dat ik dan om des tijds wil le 
de vraag van de heer Schutte rechtuit 
kan beantwoorden: ik kan hem 
namelijk volledig geruststellen. 

Wat betreft de vraag naar het 
regeringsstandpunt over het ISMO-
rapport, moet ik zeggen (en dat is 
geen frase) dat het kabinetsstandpunt 
tot mijn grote spijt nog niet is gefor-
muleerd. Dit ligt niet aan laksheid of 
te laat begonnen zijn. Alle voorberei-
dende werkzaamheden zijn afgerond 
en de eindredactie kan worden 
aangevangen. Er wordt alles aan 
gedaan. Eigenlijk moet ik de Kamer 
toch durven toezeggen dat zij het 
binnen vier weken zal ontvangen. 

De heer Weijers vroeg met name 
hoe het nu met de fraudebestrijding 
staat. Er kan gesproken worden van 
activiteiten, ontwikkeld door de 
Federatie van Bedrijfsverenigingen. Ik 
wi l zelf uitdrukkelijk melding maken 
van het inmiddels in het Staatsblad 
verschenen Koninklijk besluit de Wet 
op de ketenaansprakelijkheid per 1 juli 
a.s. in werking te doen treden. Het 
wetsontwerp bestuurdersaansprake-
lijkheid ligt bij de Kamer; kort geleden 
is het voorlopig verslag vastgesteld. 
Verder wijs ik op diverse recente en 
succesvolle campagnes tegen koppel-
bazen en malafide BV's. 

Het spijt mi j , maar ik moet de heer 
De Korte opnieuw een al eerder 
gegeven antwoord geven. Of in 
gemeenten bij gemeentelijke sociale 
diensten sociale rechercheurs of 
andere controle-ambtenaren met al of 
geen opsporingsbevoegdheid worden 
aangesteld, is een autonome bevoegd-
heid van de desbetreffende gemeente. 
Ik kan de heer De Korte (maar dat doe 
ik nu niet) opnieuw uit mijn ervaringen 
iets vertellen; ik denk dat dit niet meer 
zo passend is. 

Over de sociale werkvoorziening is 
een aantal vragen gesteld. Het is mijn 
opvatting dat in de sociale werkvoor-
ziening (daar zijn ook enkele blijken 
vante melden) geen andere verschillen 
met open arbeidsplaatsen moeten 
gelden dan de verschillen die door de 
handicaps absoluut vereist worden. 
Dit moet in grote zorgvuldigheid 
gebeuren. Dit betekent dat sociale 
werkvoorziening in mijn optiek geen 
bijzonder proeftuintje zal zijn. Iets 
anders is (en dit is onder andere bij de 
deeltijdarbeid aan de hand) dat 
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ontwikkelingen in de sociale werkvoor-
ziening wat mij betreft niet altijd 
behoeven te wachten op langdurige 
studies maar zeer wel op korte termijn 
beperkt en proefsgewijs kunnen 
worden uitgeprobeerd. 

Ik wi l de heer Nypels het antwoord 
over de pensioenen schriftelijk geven. 

Wat de opmerking van de heer 
Leerling betreft is het de bedoeling de 
werkloosheidscomponent in de WAO 
vooralsnog te handhaven. Het is een 
uiterst akelige geschiedenis. Ook bij 
een sterk verbeterde uitvoeringsprak-
tijk, waarmee ik mij wel wi l bemoeien 
voor zover mijn bevoegdheden 
reiken, kennen wi j de triestheid van 
die afschatting. Wanneer dit evenwel 
zou worden afgeschaft zou een niet te 
rechtvaardigen verschil optreden 
tussen werklozen die zijn aangewezen 
op de werkloosheidsregeling en 
minder-valide werklozen die hun 
werkloosheid verdisconteerd zien in 
het arbeidsongeschiktheidspercenta-
ge. Op dit moment wordt niet aan 
wijzigingen gedacht. 

Ik twijfel eraan of de vraag van de 
heer Leerling die hier staat, wel is 
gesteld. Hij heeft gevraagd of bij de 
Staatssecretaris de bereidheid bestaat 
de uitvoeringsorganen te verzoeken 
soepelheid te betrachten ten aanzien 
van degenen die een uitkering op 
grond van de WW of WAO hebben, in 
de zin dat zij zonder gevaar van 
verlies van hun uitkering werkzaamhe-
den kunnen verrichten in eigen tuin, 
schuur of huis. De heer Leerling 
bedoelde toch niet dat men in die 
schuur een bedrijf had? Hij bedoelt 
toch echt dat men als privé-persoon 
in de eigen woning iets doet? Dat 
denk ik namelijk. Dan moet ik hem een 
paradoxaal antwoord geven. Ik ben 
niet bereid de uitvoeringsorganen 
daarop aan te spreken. Ik ben wel 
geïnteresseerd wanneer er uitvoe-
ringsorganen zouden zijn die op 
dergelijke wijze in de privé-sfeer 
werklozen nog beperkingen opleggen. 
Ik neem aan dat de vraag eigenlijk de 
strekking had dat zoiets te gek zou 
zijn. Welnu, dat vind ik ook. 

De heer Leerling (RPF): Ik ben blij met 
dat antwoord. Het was namelijk een 
duidelijk voorbeeld uit de praktijk, dat 
mij persoonlijk werd aangedragen. Ik 
was er ook erg van geschrokken dat 
dit voorkomt. De mensen werden 
gewoon gedoemd tot het lezen van 
een boek of het luisteren naar een 
grammofoonplaat. 

Staatssecretaris Daies: Dat laatste is 
ook niet onaangenaam. Echter, het 

Staatssecretaris D'Ancona 

zou inderdaad te gek zijn als zoiets 
gebeurt. Het kan echt niet. Ik vraag 
mij ook af wie bedacht zou kunnen 
hebben dat werklozen voor zich zelf 
pro deo arbeid kunnen doen. 

De Voorzitter: Als mevrouw Dales 
van plan is de heer Nypels schriftelijk 
te antwoorden, kan zij dit antwoord 
misschien schriftelijk aan de gehele 
commissie geven. 

Staatssecretaris Dales: Daartoe ben ik 
ook wel bereid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat morgenochtend om 9.00 
uur in de vakken een aantal antwoor-
den zullen liggen op vragen, gesteld 
aan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn heeft mij 
meegedeeld, dat zij de vergadering 
heeft moeten verlaten. 

Staatssecretaris D'Ancona: Mijnheer 
de Voorzitter! Alhoewel is afgesproken 
dat in het kader van de begroting het 
emancipatiebeleid in een uitgebreide 
commissievergadering ter sprake zou 
komen, kunt u wellicht begrijpen dat 
het mij verheugt dat gisteren en 
vandaag veel zaken aan de orde zijn 
gekomen die het emancipatiebeleid 
direct of indirect raken. Dat sterkt mij 
in de overtuiging dat tijdens de 
formatie het een juiste beslissing was 
om het Ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid als uitvalsbasis 
te kiezen. Ik vind het buitengewoon 
aardig dat de geachte afgevaardigden 
Poppe en Brouwer het met die 
beslissing eens zijn, wat tot uiting 
kwam in hun hartelijke welkomst-
woord. 

Mij wordt vaak gevraagd waarom 
het nu bij Sociale Zaken en Werkgele-
genheid is ondergebracht. Waarom 
juist nu? Juist nu, omdat wij met 
gigantische problemen zitten als het 
erom gaat alleen al mannen aan het 
werk te helpen. Juist nu, daar bezuini-
gingen in het stelsel van de sociale 
zekerheid meer om aandacht lijken te 
vragen dan herziening van dat stelsel 
met het oog op verzelfstandiging. Juist 
nu, omdat de problematische ccntext 
waarin wij verkeren fundamentele 
herbezinning noodzakelijk maakt op 
een rechtvaardiger verdeling van 
arbeid en inkomen en op zaken die 
daarmee samenhangen, zoals her-, 
om- en bijscholing die het mensen 
mogelijk moet maken hun plaats in 
het arbeidsproces te hervinden, 
alsmede herbezinning op de plaats en 
de waarde van werk en de omstandig-
heden waaronder mensen dat werk 
moeten verrichten. 

Bij die discussie behoort de veran-
derde en veranderende positie van 
vrouwen van meet af aan betrokken te 
worden. De aan sekse gebonden rol-
en taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen past niet meer in een 
toekomstbeeld waarin mannen en 
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vrouwen de kans moeten hebben om 
zich zowel buitenshuis als binnenshuis 
te ontplooien en waarin de samenle-
ving het zich niet meer kan permitteren 
om de helft van de burgers te dirigeren 
naar het privé-gebeuren. De realisering 
van dat toekomstbeeld ligt nog ver 
van ons af. Mijn streven is erop 
gericht, de weg ernaartoe niet te 
barricaderen door kortzichtige 
beslissingen nu. Veranderde houdin-
gen en opvattingen moeten gestalte 
kunnen krijgen in feitelijk gedrag. 

Het is nu eenmaal zo dat die 
opvattingen met betrekking tot de 
participatie van vrouwen aan de 
openbare en mannen aan de privésfeer 
zich in de laatste jaren steeds duideli j-
ker uitkristalliseerden. Het stimuleren 
van mentaliteitsverandering en de 
vertaling daarvan in diverse takken 
van het overheidsbeleid is in gang 
gezet door mijn voorgangster, 
mevrouw Kraaijeveld. Het was een 
moeilijk proces, maar in dit opzicht 
heeft mevrouw Kraaijeveld gefungeerd 
als kwartiermaakster; iets waarvan ik 
bijna dagelijks de positieve gevolgen 
ervaar. De desbetreffende passages in 
het regeerakkoord en de regeringsver-
klaring maken duidelijk dat het deze 
Regering ernst is met het streven naar 
de verdeling van al het werk over 
degenen die dat wil len en kunnen. De 
bewindslieden van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hebben al blijk gegeven van de wijze 
waarop zij in de hun betreffende 
beleidsonderdelen toetsing doen 
plaatsvinden aan het emancipatiebe-
leid. 

De heer Willems heeft gisteren in 
dit opzicht evenwel enkele ernstige 
bezwaren geuit. Ik zal daarop in het 
kort ingaan. Deeltijdarbeid werd door 
hem gekenschetst als anti-emancipa-
toir. Ik zou hem gelijk geven, indien 
de enige ideeën die er met betrekking 
tot de herverdeling van arbeid leven, 
uitsluitend bestaan uit het splitsen 
van bestaande banen, terwij l de norm 
van de 40-urige werkweek in stand 
blijft, zodat deeltijdarbeid verwordt tot 
vrouwenwerk, dus werk dat vrouwen 
verrichten naast hun onbetaalde 
arbeid thuis. 

De afgevaardigden Dekker, Brouwer 
en Beckers hebben er blijk van 
gegeven hoezeer dit onderwerp ook 
hun ter harte gaat. Zij noemden enige 
bezwaren die ik niet allemaal zal 
herhalen, omdat wij die wel kennen. 
Ik ben het met die (mogelijke) bezwa-
ren niet oneens. Ik ken de bezwaren, 
maar ik heb toch de vergroting van 
deeltijdarbeid verwelkomd, ook vanuit 

emancipatoir oogpunt. Enerzijds kan 
namelijk van de deeltijdarbeid een 
belangrijke voorbeeldfunctie uitgaan, 
zeker als de deeltijdarbeid zich bij 
voorbeeld door middel van gedifferen-
tieerde subsidieregelingen richt tot 
groepen voor wie deze arbeidsvorm 
tot nu toe minder vanzelfsprekend 
was of tot jongeren - meisjes èn 
jongens - die nog aan het begin van 
een beroepsloopbaan staan. Deeltijd-
arbeid kan ook een voorbeeld zijn 
om starre rolpatronen te doorbreken. 
De Minister heeft al gezegd dat 
anderzijds de algemene verkorting 
van de arbeidsdag geen uitgesloten 
variant is. Conform de ideeën daarover 
uit het regeerakkoord zal dit punt 
wederom aan de orde komen in het 
kader van het werkgelegenheidsplan, 
dat voor advies zal worden voorgelegd 
aan de WRR en de Emancipatieraad. 

Ik zei al dat ook her-, om- en 
bijscholing een belangrijk aspect in 
het kader van de herverdeling vormen. 
De geachte afgevaardigden Poppe en 
Oomen hebben geïnformeerd naar de 
aansluitingsmogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Die afstemming is 
inderdaad van groot belang. Naar 
aanleiding van een vraag van mevrouw 
Oomen merk ik op dat de doelgroep 
van scholingsmaatregelen bestaat uit 
mensen waarvoor een aanvullende 
opleiding van belang is om hen in het 
arbeidsproces te handhaven of op te 
nemen. De scholingsmaatregelen 
kunnen daarom in algemene zin niet 
louter op werklozen worden toegepast. 

Gezien de ti jd en de plaatsgebonden-
heid van de discrepanties op de 
arbeidsmarkt, is een veelvormig 
scholingsinstrumentarium ontwikkeld, 
soms met een regionaal accent en 
soms met meer aandacht voor zwakke 
groepen. Ik noem in dit verband de 
CVV's, die sinds 1980 in een proces 
van verdubbeling van de capaciteit 
verkeren. 

Bij deze uitbreiding wordt vooral 
bezien of andere opleidingen relevant 
voor de arbeidsmarkt kunnen worden 
ingesteld. Ook hierbij is zodanige 
flexibiliteit nodig dat overgang naar 
andere opleidingen binnen korte t i jd 
mogelijk is. Nieuwe opleidingen zijn 
onder andere gerealiseerd in de 
administratieve sector, op het gebied 
van de metaal, in de elektro, de 
autobranche, de meet- en regeltech-
niek en de installatietechniek. De 
plaatsingsmogelijkheden blijken na 
het volgen van een cursus op een 
CVV bijzonder goed. 

Naast de CVV noem ik de regeling 
scholing en samenwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven. De mate 

waarin deze regeling wordt toegepast, 
is helaas geringer dan wenselijk is. 
Het is logisch, dit voor een deel terug 
te voeren op de economische terug-
gang. Voor een ander deel is het 
wellicht terug te voeren op een 
belemmering die wordt veroorzaakt 
door ingewikkelde administratieve 
procedures. Ik zal laten nagaan of het 
laatste het geval is. Als dit werkelijk zo 
is, zullen op dit gebied verbeteringen 
plaatsvinden. 

In het bijzonder voor de categorieën 
werkzoekenden die een elementaire 
achterstand in kennis hebben of de 
basisvaardigheden missen voor 
intreding in het arbeidsproces, noem 
ik de studiekostenregeling en de 
centra voor beroepsoefening en 
beroepsoriëntatie. Deze centra blijken 
in een behoefte te voorzien; hun 
aantal wordt in 1982 uitgebreid. Ik 
kom hierop specifiek terug. 

Ten slotte noem ik in dit verband in 
het kader van de volwasseneneducatie 
de projecten beroepskwalificerende 
educatie. Deze worden dit jaar 
toegewezen, zodat zij nog in 1982 van 
start kunnen gaan. 

De maatregelen die ik heb genoemd, 
zijn curatief van aard. Beter zijn enkele 
preventieve maatregelen, die ik hier 
niet alle wil noemen. Een aantal ervan 
wordt in de memorie van toelichting 
genoemd. 

Een derde set van maatregelen is 
gericht op de mogelijkheid, werkeloos-
heid onder specifieke categorieën 
terug te dringen. Ik weet evengoed als 
de leden van deze Kamer dat de 
werkeloosheid niet evenredig gespreid 
of eerlijk verdeeld is. Het zijn specifieke 
categorieën die in de knel zitten en die 
qua omvang en aantal dagelijks lijken 
uit te breiden. Kennelijk vindt een 
verdringingsproces plaats waardoor 
steeds meer mensen speciale aandacht 
behoeven. Jeugdigen, ouderen, 
vrouwen, gehandicapten, anderstali-
gen of minderheden, steeds meer 
maatregelen moeten er komen om 
deze mensen uit de knel te helpen. 

Op een aantal maatregelen, vooral 
voor de jeugdigen, is de Minister al 
uitgebreid ingegaan. In antwoord op 
vragen van de geachte afgevaardigden 
Spieker en Van der Vlies over kansar-
men en minderheden, ga ik nu in. Ik 
sluit hierbij aan bij zaken die in de 
concept-nota minderhedenbeleid zijn 
aangekondigd en zelfs voor een deel 
al zijn gerealiseerd, zoals uitbreiding 
van de CDB's, uitbreiding van het 
budget studiekostenregeling, vooral 
ten behoeve van vergroting van de 
mogelijkheden voor taalcursussen, 
uitbreiding van het aantal schakelcur-
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sussen voor minderheden, uitbreiding 
van het aantal werkgelegenheidspro-
jecten voor minderheden, onderzoek 
naar de positie van minderheidsgroe-
pen op de arbeidsmarkt en specifieke 
aandacht voor minderheidsgroepen in 
het volwasseneneducatiebeleid, zoals 
de alfabetiseringscursussen. Ook in 
het werkgelegenheidsplan zal aan-
dacht worden geschonken aan de 
kansarme groepen waarnaar werd 
geïnformeerd. 

Mevrouw Oomen bepleitte terecht 
een actief scholingsbeleid voor 
anderstaligen. Uit de hiervoor ge-
noemde maatregelen mag ik in dit 
verband nog wijzen op de uitbreiding 
die zal plaatsvinden bij de centra 
beroepenoriëntatie en beroepsuitoefe-
ning. Nu al is 97% van de deelnemers 
aan de daar georganiseerde cursussen 
afkomstig uit de groep van allochtone 
werkzoekenden. Het budget voor 1982 
voor deze centra is uitgebreid van f 10 
min. naar f30 min. waardoor 600 
extra cursusplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd. De inhoud van de 
programma's van deze centra zal 
worden afgestemd op doorstroming 
naar beroepsgerichte opleidingen. 

Mevrouw Dekker en mevrouw 
Oomen hebben vragen gesteld over 
de omscholing van een andere 
kansarme groep, vrouwen, naar 
niet-traditionele vrouwenberoepen. Ik 
kan melden dat op dit punt een groot 
aantal initiatieven en feitelijke maatre-
gelen van de grond komt. Dat is nodig 
ook, gezien de ontwikkeling van de 
werkloosheid juist in zogenaamde 
vrouwenberoepen. Aan de rigide 
sekse-segretatie, ook op de arbeids-
markt, moet een einde komen. Ik 
moet wel toegeven dat het, ondanks 
al die maatregelen die van de grond 
komen, in kwantitatief opzicht uiterst 
langzaam gaat. Het blijkt een uiterst 
moeilijk proces te zijn. 

Binnen het departement bestaat 
een Projectgroep Roldoorbreking. 
Deze groep is een tijdje geleden met 
de Nota roldoorbreking in het arbeids-
voorzieningsbeleid gekomen. Hiermee 
heb ik de vraag van mevrouw Dekker 
beantwoord. Momenteel richt deze 
groep zich op de concretisering van 
een aantal beleidsaanbevelingen die 
in die nota worden gedaan. Het gaat 
daarbij niet alleen om voorlichtings-
en onderzoeksprojecten maar ook om 
de ontwikkeling van scholings- en 
werkgelegenheidsprojecten in 
niet-traditionele vrouwenberoepen. 
Momenteel is trouwens al een 
experiment gaande in het kader van 
het leerlingwezen. Ik meen dat het 

heel belangrijk zal zijn, zo snel 
mogelijk deelti jdopleidingen binnen 
de CVV's op gang te krijgen. Ik zal 
daaraan het mijne trachten te doen. 
Nog dit jaar zullen in een aantal van 
die CVV's ervaringen die daarmee 
worden opgedaan worden geëvalu-
eerd. Dat is geen eenvoudige operatie. 
Hopelijk zal één en ander leiden tot 
een grotere doorstroming. Voor een 
aantal vrouwen blijkt het nogal 
bezwaarlijk te zijn opleidingen bij de 
CVV's te volgen, waarbij zij worden 
geacht van 's ochtends acht tot 's 
middags vijf aanwezig te zijn. 

De vraag die mevrouw Oomen 
stelde waarom zo weinig Nederlandse 
projecten in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds worden gehonoreerd 
zal ik schriftelijk beantwoorden. 

Op dezelfde wijze zal ik een genuan-
ceerd en uitvoerig antwoord over het 
betaald educatief verlof aan de 
commissie doen toekomen. 

De pogingen, zowel om mensen te 
herplaatsen in het arbeidsproces als 
om projecten op gang te krijgen voor 
het plaatsen van werkloze mensen, 
mogen duidelijk maken hoe belangrijk 
ik het vind voor ieder mens betaalde 
arbeid te kunnen verrichten. Arbeid 
verschaft niet alleen geld maar tevens 
de mogeli jkheid, mee te doen. Helaas 
zijn de omstandigheden waaronder 
vele mensen die zogenaamde kostbare 
en tegenwoordig ook schaarse taak 
moeten volbrengen verre van opti-
maal. Het werk kan vuil en ongezond 
zijn of vervreemding in de hand 
werken, zodat de positieve kanten die 
eraan vastzitten ver te zoeken zijn. 

Dat moet met alle kracht worden 
vermeden. Inderdaad is, zoals een 
aantal afgevaardigden hebben 
opgemerkt, de Arbeidsomstandighe-
denwet een goed middel. Momenteel 
is de adviesprocedure nog aan de 
gang. Mevrouw Dekker en de heer 
Spieker hebben mij gevraagd hoe het 
eigenlijk is met de inwerkingtreding 
van de wet, aangezien zij hebben 
vernomen dat de inwerkingtredding 
enkele maanden is uitgesteld. Waarom 
dat uitstel? Welnu, in de adviesaan-
vrage van 28 oktober 1980 aan de 
voorlopige arbeidsraad is uitgegaan 
van een gefaseerde inwerkingtreding 
over een periode van 8 jaar. In de 
eerste fase zouden twee artikelen in 
werking treden, maar in de voorlopige 
arbeidsraad zijn stemmen opgegaan 
om geheel andere artikelen in werking 
te doen treden. 

De gedachten gaan daarbij onder 
meer uit naar de artikelen 3 en 4, die 
betrekking hebben op de algemene 
beleidsvoering ter zake van veiligheid, 

gezondheid, welzijn en het jaarplan; 
de artikelen 6 en 12 met betrekking tot 
voorl ichting en onderricht en de 
werknemersverplichtingen ter zake 
van hun veil igheid, gezondheid en 
welzijn en artikel 9 over melding, 
registratie van ongevallen en beroeps-
ziekten. Ik ben van mening, dat het de 
moeite waard is enig uitstel te 
gedogen in het licht van de betekenis 
van deze artikelen. 1 januari 1983 is 
echter de uiterste termijn; dan moet 
de wet in werking treden. 

De heer Weijers heeft een aantal 
vragen gesteld met betrekking tot 
scholing en vorming in het kader van 
de Arbeidsomstandighedenwet. 
Behalve de scholing van eden van de 
ondernemingsraad door instituten, 
die op dit moment op vrij beperkte 
schaal plaatsvindt, kan ik zeggen dat 
plannen worden voorbereid dit op 
grotere schaal te doen. Hierover zal 
worden overlegd met de VAR en de 
Stichting Gemeenschappelijk Begelei-
dingsinstituut Ondernemingsraden. 
De vrees van de heer Weijers - ik 
dacht dat de heer Weijers die vrees 
uitsprak — dat dienstverlenende 
instellingen die zich nu met het 
arbeidsmilieu bezighouden, hun groei 
zullen kwijtraken, is ongegrond. Vele 
particuliere organisaties ontwikkelen 
op dit moment initiatieven om via 
cursussen en voorlichting de wet op 
een zo breed mogelijk maatschappelijk 
terrein ingang te doen vinden. De 
overheid verleent daarbij in veel 
gevallen advies aan die particuliere 
initiatieven. 

De heer Weijers heeft een tweetal 
vragen gesteld met betrekking tot de 
subsidieregelingen, die gericht zijn op 
het verbeteren van de arbeidsomstan-
digheden. Een van die vragen betrof 
het bevorderen via subsidie van de 
immateriële kant van de arbeidsonv 
standigheden. Hij is wellicht bekend 
met het feit dat in de verschillende 
subsidieregelingen de mogelijkheid 
tot het verbeteren van de immateriële 
situatie al bestond. Aan het einde van 
het vorige jaar is de aandacht nog 
eens op dergelijke projecten gevestigd 
door de bekendmaking van de 
regeling functieverbetering. Die 
regeling zal ook in 1982 van kracht 
zijn. Bovendien zullen binnenkort de 
resultaten bekend worden gemaakt 
van een onderzoek naar de belangstel-
ling van het bedrijfsleven voor 
dergelijke projecten. Bij het subsidie-
beleid zullen die resultaten worden 
meegenomen. 

De andere vraag betrof het criterium 
'moeili jk vervulbare arbeidsplaatsen'. 
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De heer Weijers achtte dit aanvecht-
baar. Het lijkt mi j , dat bij de beperkte 
financiële mogelijkheden die er nu 
eenmaal zijn, het geld vooral moet 
worden besteed aan de arbeidsplaat-
sen die daaraan het dringendst 
behoefte hebben. Het is nogal logisch 
dat het vaak die plaatsen zijn, waarvoor 
moeilijk mensen zijn te vinden. Zijn 
suggestie, als zou dat criterium voor 
oponthoud in de aanvrage zorgen, is 
nagegaan en kan niet worden beves-
t igd. 

De heer Weijers en mevrouw 
Dekker hebben vragen gesteld over 
de afstemming van de te nemen 
maatregelen op grond van de Ziekte-
wet en de invoering van de Arbeidsom-
standighedenwet. Mevrouw Dekker 
wijst op het verband tussen ziektever-
zuim en arbeidsklimaat. De heer 
Weijers wi l de SER tot spoed manen. 
Ik ben het met de geachte afgevaar-
digden eens dat er geen groot 
ti jdverschil mag zijn tussen de 
invoering van beide regelingen. Aan 
enig ti jdverschil is evenwel niet te 
ontkomen. Overigens zeg ik gaarne 
toe, dat o m spoed zal worden aange-
drongen bij de invoering van de 
bedoelde artikelen van de Arbeidsom-
standighedenwn. Met name gaat het 
dan om artikel 10. De SER is van 
oordeel dat deze zaak thuishoort bij 
de VAR. Een adviesaanvraag zal 
binnen zes weken aan de Voorlopige 
Arbeidsraad worden aangeboden. Het 
gaat dan met name om de rapportage 
over het ziekteverzuim in het jaarver-
slag. De materie van de bedrijfsgenees-
kundige diensten is thans reeds 
onderwerp van discussie bij de VAR. 

Ter afsluiting van mijn betoog kom 
ik op hetgeen mevrouw Beckers heeft 
gezegd over de huisarbeid. Zij wijst 
erop, dat het hier onbeschermde 
arbeid betreft die veelal door vrouwen 
wordt verricht. 
Het zal haar duidelijk zijn, dat ik uit 
hoofde van mijn taak in dit kabinet 
met betrekking tot de emancipatie van 
de vrouw in deze problematiek sterk 
ben geïnteresseerd. Ik ben dat vanaf 
het moment waarop ik kennisnam van 
de rapportage van de FNV-Vrouwen. 
Ik heb met heel veel belangstelling 
kennis genomen van de stukken 
waarnaar mevrouw Beckers verwijst, 
met name van het rapport van de 
PPR. Uit die stukken is mij duidelijk 
geworden, dat de betrokken materie 
zich uitstrekt tot het werkterrein van 
diverse onderdelen van het Departe-
ment van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. 

Het betreft niet alleen emancipatie-
beleid maar ook de Wet op het 

min imumloon, de vakantiebijslag, de 
sociale verzekeringen. Daarbij blijft 
het niet. Er zijn ook raakvlakken met 
de fiscale wetgeving. In het interrup-
tiedebat dat hier vanochtend plaats-
vond erkende mevrouw Beckers, dat 
de groep waarom het hier gaat 
buitengewoon moeilijk is te traceren. 
Men weet niet precies waar de 
mensen zitten en om hoeveel mensen 
het precies gaat. 

Voor de uitspraak wordt gedaan dat 
de bestaande wetgeving moet 
worden aangepast zal het mijns 
inziens daarom nodig zijn dat onder-
zoek wordt verricht om over deze zaak 
meer duidelijkheid te verkrijgen. 
Daarom zou ik aanvaarding van de 
motie in deze vorm, hoewel ik op zich 
natuurlijk met de motie kan meegaan, 
wil len ontraden. Ik stel voor de tekst 
van het dictum aldus te wijzigen dat 
de Regering wordt uitgenodigd, de 
zaak grondig te bestuderen en de 
Kamer vervolgens mee te delen welke 
actie zal worden ondernomen. Daarbij 
is het niet uitgesloten dat een her-
nieuwd advies aan de SER zal worden 
gevraagd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik constateer 
dat ik enige commotie veroorzaak. Ik 
heb daarvoor begrip. Ik ben ook wel 
bereid de betreffende zinsnede te 
wijzigen. 

De Voorzitter: Het is niet gebruikelijk 
dat de Regering moties voorstelt. 

Staatssecretaris D'Ancona: Neen, ik 
concludeerde ik al toen ik het gelach 
hoorde. Ik kan dat echter herstellen. 

De heer Willems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Begrijp ik het goed, dat de 
Staatssecretaris namens het kabinet 
wi l toezeggen het onderzoek te doen? 
De motie zou dan wellicht niet eens in 
stemming behoeven te worden 
gebracht. 

Staatssecretaris D'Ancona: Neen, ik 
zeg niets toe namens dit kabinet, ik 
zeg iets toe namens het gedeelte van 
het departement waarover ik iets te 
zeggen heb, namelijk het Directoraat-
Generaal van de Arbeid. Dit directoraat-
generaal heeft mij voorgesteld een 
groep in het leven te roepen die zich 
met de verdere bestudering van dit 
probleem zal bezighouden. Men heeft 
mij medegedeeld dat dit onderzoek 
zal moeten plaatsvinden in overleg 
met het Departement van Financiën, 
omdat er op sommige punten een 
nauwe verwevenheid bestaat met de 
fiscale aspecten. Ik heb het nu precies 
zo gezegd als de heer De Korte het 
wilde horen; verder dan een dergelijk 
onderzoek gaan mijn toezeggingen 
niet. Alvorens wi j beschikken over de 

gegevens uit het onderzoek, lijkt het 
ons ongewenst de wetgeving aan te 
passen of te veranderen. 

De nieuwe Amerikaanse technieken 
waardoor de thuisarbeid zou toene-
men, waarop mevrouw Beckers heeft 
gewezen, zijn mij bekend. Het is mij 
ook bekend dat de thuisarbeid in 
Nederland voornamelijk nog maar 
bestaat uit ponstypistewerk. Juist in 
deze gevallen is er sprake van een 
verplaatsing van het werk van het 
bedrijf naar het huis. In de meeste 
gevallen is er dan sprake van een 
arbeidsovereenkomst. Een recente 
uitspraak van de Hoge Raad geeft ook 
aanleiding tot deze opvatting. Thuis-
werkers zouden in deze situaties een 
beroep kunnen doen op de rechter. 

Ik heb goede notitie genomen van 
hetgeen mevrouw Beckers heeft 
opgemerkt over de toepassing van de 
Arbeidsomstandighedenwet op de 
thuisarbeid. Zij deed daarbij een 
beroep op de arbeidsinspectie. Ik 
moet er wel op wijzen dat dit in de 
praktijk een uiterst moeilijke zaak is 
- hoewel ik er wel begrip voor kan 
opbrengen- omdat de uitoefening 
van het toezicht veelal gepaard zal 
gaan met het betreden van particuliere 
woningen. Als dit op grote schaal 
moet gebeuren, voorzie ik hierbij 
grote barrières. Ik geef toe dat de 
procedure wettelijk is geregeld, maar 
in de praktijk zal een en ander niet zo 
eenvoudig zijn. 

Ik zeg toe het een en ander nog 
eens goed te zullen bekijken om een 
zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen, 
op grond waarvan meer ideeën 
kunnen worden verzameld over wat 
wi j eraan zuilen moeten doen. Dat wi j 
er iets aan moeten doen, daarvan heeft 
niet alleen de geachte afgevaardigde 
mij overtuigd, het was mij op grond 
van eerder gegeven signalen al 
duidelijk. Vanzelfsprekend kan ik 
mevrouw Beckers toezeggen dat de 
energie die tot nu toe gestoken is in 
het uitbrengen van de signalen, niet 
verspild is. Ik kan mededelen dat ik 
hierover al besprekingen heb gevoerd. 
De mensen die op dit gebied schaarse, 
en daarom juist zo nuttige ervaringen 
hebben opgedaan, zullen worden 
ingeschakeld bij het verdere onder-
zoek. 

De (algemene) beraadslaging wordt 
geschorst. 

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

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.05 uur. 
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Lijst van ingekomen stukken, met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1. zeven Koninklijke boodschappen, 
ten geleide van de volgende wetsont-
werpen: 

Machtiging tot mede-oprichting van 
de Stichting lnformatie- en Coördina-
tie-orgaan Dienstverlening Oorlogsge-
troffenen (Wet Stichting I.C.O.D.0.) 
(en bijlage) (17259); 

Naturalisatie van Baasdam, Francis-
cus Everhardus Maria en 27 anderen 
(17 264); 

Naturalisatie van Chan, Wing Keung 
en 26 anderen (17265); 

Naturalisatie van Barzilay, Benjamin 
en 24 anderen (17 266); 

Naturalisatie van Albertzoon, Eric 
John en 20 anderen (17267); 

Naturalisatie van Blommaert, 
Beatrix Sunny Laurain en 23 anderen 
(17268); 

Naturalisatie van Abdul Quayyum 
Akhter en 23 anderen (17 269) 

Deze Koninklijke boodschappen, met 
de erbij behorende stukken zijn al 
gedrukt. 

2. een brief van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, met een overzicht van de 
ombuigingen in 1982 (17 100, nr. 19); 

De Voorzitter stelt voor, deze brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

3. de volgende brieven: 
een, van de Ministervan Buitenland-

se Zaken, ten geleide van de admini-
stratieve akkoorden ter uitvoering van 
een overeenkomst met de Arabische 
Republiek Noord-Yemen inzake 
technische samenwerking; 

een, van de Ministervan Binnenland-
se Zaken, ten geleide van een afschrift 
van een brief van het gemeentebestuur 
van Wisch. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
niet te drukken en ze voor kennisgeving 
aan te nemen; 

4. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, ten geleide van een commu-
niqué gepubliceerd na afloop van de 
Ministeriële zitting van de Noord-At-
lantische Raad (17 100-V, nr. 29); 

een, van de Minister van Buitenland-
se Zaken, ten geleide van een Over-
eenkomst inzake de internationale 
handel in bedreigde in het wi ld 
levende dier- en plantensoorten, met 
bijlagen (17284, R 1201); 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, ten geleide van 
de antwoorden gesteld naar aanleiding 
van de 'Voortgangsnota Onderwijs-
emancipatie; (16006, nr. 6); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken en de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
met het regeringsstandpunt inzake 
het advies 'Voorstel voor een nationaal 
programma van onderzoek, ontwikke-
ling en demonstratie op het gebied 
van steenkolen, 1981-1985 (15802, nr. 
47); 

een, van de Minister van Landbouw 
en Visserij, over het tarief voor 
aardgas voor Nederlandse tuinders 
(17100-XIV, nr. 23). 

Deze brieven zijn al gedrukt en 
rondgedeeld; 

5. De volgende adressen: 
een, van Ir. Y. Inpijn te Arkel en ir. 

C. Blokpoel te Son, met betrekking tot 
heffing van inkomstenbelasting; 

een, van G. de Ruiter te Utrecht, 
met betrekking tot zijn persoonlijke 
omstandigheden; 

een, van J. B. Eman te Wilnis, 
houdende een klacht over de uitvoe-
ring van de A.B.W.; 

een, van L. H. Brederote Willemstad, 
Curacao, met betrekking tot zijn 
pensioengerechtigde leeftijd; 

een, van de Heer en Mevrouw W. A. 
Douw te Rotterdam, met betrekking 
tot moeilijkheden bij omzetting 
premie B-koopwoning in premiehuur-
woning; 

een, van F. Gillissen te Vlissingen, 
met betrekking tot zijn omzetbelasting; 

een, van Ing. H. F. Kliem te Marl 
(Dld.), met betrekking tot zijn A.O.W.; 

een, van mevr. C. de Been te 
Bergen op Zoom, met betrekking tot 
toepassing garantieregeling voor haar 
man; 

een, van Jacs Post te Schiedam, 
met betrekkingtotzijn inkomstenbelas-
t ing; 

een, van mevr. Lea Nir te Tel-Aviv, 
met betrekking tot een W.U.V.-uitke-
r ing; 

een, van Chr. Tomasoa te Woerden, 
met betrekking tot zijn pensioen; 

een, van A. den Hartigh te Klaaswaal, 
met betrekking tot ruilverkaveling 
'Korendijk-Strienemonde' 

een, van J. M. van der Kemp, met 
betrekking tot het geen gevolg geven 
aan een rechterlijk bevel tot het 
verrichten van een onderzoek; 

een, van mevr. B. Veen te Den 
Haag, met betrekking tot haar belas-
tingen. 

Deze adressen zijn gesteld in handen 
van de commissie voor de Verzoek-
schriften; 

6. de volgende brieven e.a.: 
een, van K. Petter te Giethoorn over 

de bestrijding van muskusratten; 

een, van W. Louwes over de 
samenleving; 

een, van de Hervormde gemeenten 
van Lisse over het voorontwerp 'Wet 
van een gelijke behandeling'; 

een, van het bestuur van het 
Havenschap Delfzijl ten geleide van 
de notulen van de vergadering van 3 
december 1981; 

twee, van het gemeentebestuur van 
Delft ten geleide van moties; 

een, van Referendum voor Neder-
land voor een betere toekomst over 
de werkloosheid bij minderheden; 

een, van het bureau Inspraakorgaan 
ten geleide van een advies over 
paspoorten; 

een, van de initiatiefgroep 'stop het 
eigen risico in het ziekenfonds' over 
een eigen risico op geneesmiddelen; 

een, van H. M. Prins te Rotterdam 
over het GEB; 

een, van het komitee zuidelijk Afrika 
over het weigeren van visa aan een 
parlementaire delegatie; 

een, van het gemeentebestuur van 
Epe met een persbericht over het 
project 'werkloze jongeren'; 

een, van het bestuur van FNV 
Noord-Brabant over het aantal 
werklozen in Noord-Brabant; 

een, van het gemeentebestuur van 
Weststellingwerf over het dreigende 
verlies van werkgelegenheid in deze 
gemeente; 

een, van het bestuur van het 
wijkorgaan Crooswijk over de woon-
lasten; 

een, van P. Reen over de integratie 
van het giroverkeer; 

een, van het bestuur van het 
Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren met de agenda voor de 
vergadering van 27 januari 1982; 

een, van het provinciaal bestuur 
van Utrecht over decentralisatie van 
het welzijnsbeleid; 

een, van P. A. Vuurens te Delft over 
hetAFS 1983-1986; 

een, van het RCO over het sociaal 
economisch beleid; 

een aantal inzake de bezuinigingen 
die ouderen treffen; 

een aantal over het voorstel tot 
wijziging van de ziektewet; 

een aantal over de actie 'Vechten 
voor voedsel van Solidaridad'; 

een aantal met protesten tegen het 
dumpen van radioactief afval in de 
oceaan; 

een, van de Stichting recreatie met 
een reactie op de begroting voor 
CRM. 

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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Noot 6 (zieblz. 1362) 

BIJVOEGSEL 

Schriftelijke antwoorden van de Minister en de Staats 
secretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
vragen, gesteld bij de openbare behandeling in eerste 
termijn van hoofdstuk XV van de rijksbegroting voor 
1982 

Vragen van de heren Moor (PvdA) en 
Spieker (PvdA) over overwerk. 

Met betrekking tot de beperking van 
het overwerk wijs ik erop dat de 
Arbeidsinspectie hier reeds een 
restrictief beleid voert, waarbij slechts 
bij hoge uitzondering vergunning tot 
het verrichten van overwerk wordt 
verleend. Voorts herinner ik eraan, dat 
al geruime ti jd in de SER beraadslaagd 
wordt over een adviesaanvrage met 
betrekking tot de wijziging van de 
Arbeidswet (het z.g. vijf-dagen-wetje), 
waarmee een verdere inperking van 
overwerk voor ogen staat. Ik wacht 
wat dit laatste punt betreft op het 
SER-advies. 

Vraag van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over de stand van zaken 
BKE-projecten. 

Op dit moment is een groot aantal 
aanvragen ingediend. Er wordt 
gepoogd zo spoedig mogelijk een 
aantal daarvan te honoreren. 

Vraag van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over bezuinigingen op leerling-
bouwplaatsen. 

In het beleidsdebat inzake het 
dekkingsplan eind verleden jaar is de 
voorgenomen ombuiging van f 15 
min. ten aanz en van leerlingbouw-
plaatsen ongedaan gemaakt. 

Omtrent de wijze waarop dit bedrag 
besteed zal worden is het overleg met 
de betrokkenen nog niet afgerond. 

Vraag van de heer Poppe (PvdA) naar 
een nadere analyse van de werkloos-
heid in de bouw naar onderdelen in 
sectoren. 

Jaarlijks worden door het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening bij de presentatie van 
rijksbegroting aan de Kamer gegevens 
overgelegd betreffende de produktie 
en werkgelegenheid in de bouwsector 

in de afgelopen jaren en voor het 
komende jaar. De oorzaken van de 
bouwwerkloosheid kunnen daaruit 
worden afgelezen. Ook in het kader 
van het werkloosheidsplan zal in het 
bijzonder aandacht worden gegeven 
aan de sector bouwnijverheid. 

Vraag van de heer Moor (PvdA) over 
de verplichting voor werkgevers om 
een bepaald percentage jongeren in 
dienst te nemen. 

Een verplichting in de richting van 
de werkgevers om een bepaald 
percentage jongeren in dienst te 
nemen, lijkt geen geschikte maatregel: 
Voor de jeugdwerkloosheid is een 
tekort aan arbeidsplaatsen bepalend 
en niet de 'onaantrekkelijkheid' van 
jeugdigen voor werkgevers. Uit 
gegevens over doorstroming van 
werklozen blijkt dat jeugdigen in het 
algemeen sneller een baan vinden 
dan ouderen. 

Vraag van mevrouw Brouwer (CPN) 
over de aanwijzing aan de GAB's over 
ontslag bij regelmatig ziekteverzuim 

Er is geen verscherpte richtlijn naar 
de GAB's uitgegaan en het ligt ook 
niet in het voornemen een dergelijke 
richtlijn uit te vaardigen. 

Het reeds gedurende vele jaren 
bestaande beleid, dat de geïsoleerde 
reden — regelmatig ziekteverzuim — 
onvoldoende grond voor een ontslag-
vergunning oplevert, blijft gehand-
haafd. Wel kan, indien tengevolge van 
regelmatig ziekteverzuim de produktie 
in ernstige mate wordt verstoord of 
indien een te zware druk wordt gelegd 
op collega's, op die grond een 
vergunning tot ontslag worden 
verstrekt, doch slechts na zorgvuldige 
afweging van alle belangen. 

De directeuren van het Gewestelijk 
Arbeidsbureaus zijn ook wat dit punt 
betreft terecht zeer terughoudend in 
hun beleid. De misvatting als zou er 
een nieuwe richtlijn zijn, schijnt in de 

wereld te zijn gekomen, doordat de 
Gewestelijke Arbeidsbureaus in het 
kader van periodieke informatiebulle-
tins afschriften van brieven hebben 
ontvangen waarin het bovenomschre-
ven beleid was verwoord, een 
toezending die overigens in januari 
1981 plaats vond. 

Vraag van de heer Willems (PSP) over 
de ombuiging c.q. inlevering van 
f30,8 min. 

Zoals in de schriftelijke voorberei-
ding reeds is opgemerkt betreft dit in 
hoofdzaak de verminderde mogelijkhe-
den voor toepassing van plaatsingsbe-
vorderende maatregelen. 

Gegeven de methodiek van het 
taakstellend beleid, het uitzetten van 
middelen bij de GAB's, en de dienaan-
gaande overeengekomen uitgangs-
punten is het niet steeds mogelijk 
verschuivingen aan te brengen tussen 
diverse budgetten. 

Vraag van de heer Spieker (PvdA) 
over aanvullende maatregelen voor 
zwakke regio's. 

In het werkgelegenheidsplan zal 
bijzondere aandacht worden gegeven 
aan de uiteenlopende regionale 
werkgelegenheidssituaties en het 
daarop af te stemmen beleid. Daar-
naast is - zoals bekend - per 1 januari 
j l . de 1e planperiode ISP en PLN 
afgelopen. 

In overleg tussen de betreffende 
provinciale besturen en de verschillen-
de departementen, wordt de tweede 
planperiode voorbereid. 

Ten aanzien van het ISP en PLN-ge-
bied is het richtpunt voor het beleid 
het streven naar het verminderen c.q. 
wegwerken van de regionale werkloos-
heidscomponent. Op basis van dit 
streven zal een realistische, concrete 
taakstelling moeten worden geformu-
leerd voor de tweede planperiode ISP 
en PNL 

Bij de formulering van de taakstelling 
moet rekening worden gehouden met 
de ongunstige, nationale economische 
situatie. 

Vraag van de heer Moor (PvdA) over 
de toepassing van het begrip 'passen-
de arbeid' bij suggesties van het doen 
verrichten van maatschappelijk nuttig 
werk met behoud van uitkering. 

Er bestaat een uitgebreide jurispru-
dentie over de toepassingsgebieden 
en criteria van passende arbeid. Het 
betreft hier het al dan niet accepteren 
van passende arbeid met uitkerings-
consequenties. 
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Werk verrichten, hoe nuttig ook, op 
basis van een werkloosheidsuitkering 
valt niet onder het formele begrip 
arbeidsverhouding. Met andere 
woorden begrippen als 'passende 
arbeid' zijn dan ook niet toepasbaar 
op situaties waar 'werk' wordt 
aangeboden met behoud van uitke-
ring. 

Vraag van de heer Van der Vlies 
(SGP) over het effect van de correcties 
met betrekking tot het begrip passende 
arbeid. 

Het begrip passende arbeid heeft in 
het recente verleden enige verduide-
lijking ondergaan. 

Het effect hiervan is niet geïsoleerd 
vast te stellen. Een en ander hangt 
samen met de omvangrijke verslech-
tering van de arbeidsmarkt. 

Vragen van de heren Willems (PSP) 
en Moor (PvdA) over de motie van 
mevr. Beckers betreffende de Experi-
mentele Arbeidsprojecten voor 
Jeugdige Werklozen. 

In het debat bij de algemene 
beschouwingen heb ik reeds opge-
merkt dat ik sympathiek sta tegenover 
deze motie. Bij die gelegenheid is 
voorts aangegeven dat de experimen-
tele arbeidsprojecten onderwerp van 
nader beraad zijn bij de voorbereiding 
van het werkgelegenheidsplan. 

Vraag van mevrouw Groenman 
(D'66) over kansen op arbeid voor 
gehandicapten. 

De in het totaalpakket van de Wet 
Arbeid Gehandicapten (WAG) voorge-
stelde maatregelen beoogt de achter-
standspositie van gehandicapten op 
de arbeidsmarkt te verbeteren en hen 
zelfs in gelijke positie te brengen als 
van niet gehandicapte werknemers. 

Vraag van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over indienstneming gehandi-
capten door de overheid. 

De WAG is van toepassing op zowel 
de particuliere als de publieke sector. 
De WAG omvat derhalve ook de 
centrale, provinciale en lokale overhe-
den. 

Vraag van de heer De Korte (VVD) en 
mevrouw Oomen-Ruijten (CDA) over 
het t i jdpad invoering WAG. 

Het is de bedoeling dat de WAG op 
1 april 1982 wordt ingevoerd, tegelij-
kertijd met maatregelen in de sfeer 
van de Ziektewet. 

Een en ander sluit aan op de 
beleidsvoornemens vervat in de 
adviesaanvragen aan de SER van 28 
augustus 1980 (beperking groei 
uitgaven sociale zekerheid) en de 
nadere adviesaanvrage van 11 
december 1980 met betrekking tot de 
WAG. De SER heeft medegedeeld dat 
zij op 12 februari het advies zal 
vaststellen. 

Vragen van de heer De Korte (VVD) en 
mevrouw Ter Veld (PvdA) over 
sociale meerjarenramingen. 

Door de late besluitvorming ten 
gevolge van de kabinetscrisis en 
drukke werkzaamheden rondom de 
ombuigingsoperatie, is het desbetref-
fende onderdeel van het departement 
er niet in geslaagd de Sociale Meerja-
renramingen op het gebruikelijke 
ti jdstip u i t te brengen. Momenteel 
wordt gewerkt aan een verkorte versie 
van de meerjarenramingen, welke zo 
spoedig mogelijk aan de Kamer zal 
worden toegezonden. 

Vraag van mevrouw Groenman (D'66) 
over de referteperiode RWW. 

Naast hetgeen is gesteld in het 
antwoord op schriftelijke vraag 127, 
kan worden opgemerkt dat extra 
moeilijkheden voor gemeenten niet 
worden verwacht omdat de getroffen 
regeling voor 1982 en volgende jaren 
een structurele voorziening voor de 
begroting van het Gemeentefonds 
inhield voor 1982 en volgende jaren. 

Vragen van mevrouw Ter Veld (PvdA) 
over belemmerende werking referte-
periode. 

Op 8 mei 1981 is het advies gevraagd 
van de Sociale Verzekeringsraad over 
onder meer de belemmerende 
werking, welke mogelijk uitgaat van 
de verzwaarde gewerkte-dagen-eis 
ten aanzien van de werkhervatting. 
Het advies van de Sociale Verzeke-
ringsraad zal naar verwachting op 21 
januari 1982 worden vastgesteld. 

Zoals al op 5 november j l . in 
antwoord op schriftelijke vragen van 
mevrouw Ter Veld is meegedeeld, 
hebben de gesignaleerde problemen 
de bijzondere aandacht. Zo spoedig 
mogelijk na ontvangst van het advies 
van de SVR zal dan ook een standpunt 
worden bepaald. 

Vragen van de heer De Korte (VVD) 
over begeleiding van WAO'ers. 

Staatssecretaris De Graaf heeft op 
16 oktober 1980 aan de Sociale 
Verzekeringsraad verzocht te bevorde-

ren dat aan de in Rotterdam en 
Tilburg gevolgde werkwijze op zo kort 
mogelijke termijn landelijke uitbrei-
ding wordt gegeven. In dit verband 
kan nog worden opgemerkt dat kort 
geleden het GMD-bestuur overeen-
stemming heeft bereikt over een 
landelijke praktische werkwijze bij het 
toepassen van de zgn. verdisconte-
ringsbepalingen en de 'administratieve 
termijnstel l ing' in de AAW en de 
WAO. Staatssecretaris Dales volgt 
deze ontwikkelingen met belangstel-
ling. 

Vragen van de heer De Korte (VVD) 
over de netto-instroom in de AAW. 

De netto instromen, gemeten als 
aantal personen is in 1981 naar 
raming 35.000 terwij l de schatting 
voor 1982 ruim 30.000 bedraagt. 

Specificatie 

1981 1982 

AAW 14 100 9 920 
WAO 20 700 20 370 

34 800 30 290 

Vragen van mevrouw Groenman 
(D'66) over weduwnaarspensioen. 

In het rapport van de ambtelijke 
werkgroep is vermeld, dat een 
onderzoek zal worden ingesteld naar 
de leefsituatie van zowel weduwen als 
weduwnaars. De resultaten van dit 
onderzoek zullen bij eventuele 
heroverweging van de AAW uiteraard 
worden betrokken. Het bedoelde 
onderzoek is inmiddels begonnen. 

Vragen van de heer Weijers (CDA) 
over de besteding Fonds voorheffing 
Pensioenverzekering. 

In het gesprek dat Staatssecretaris 
Dales op 23 december j l . heeft gehad 
met een delegatie uit de Commissie 
Pensioenen van de Stichting van de 
Arbeid is aan sociale partners ge-
vraagd de mogelijkheden te bezien 
om gelden uit het Fonds Voorheffing 
voor de interimoplossing aan te 
wenden. 

Partners hebben erop gewezen dat 
de gelden uit het Fonds Voorheffing 
bedoeld zijn om te besteden bij de 
start van de pensioenplicht. Over een 
andere aanwending zou opnieuw 
moeten worden onderhandeld. 
Partners hebben zich bereid verklaard 
de technische mogelijkheden hiervan 
te bezien. Het concipiëren van een 
interimregeling vereist op dit punt 
nauwgezet beraad. 
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Ten aanzien van pensioenregelingen 
in de gesubsideerde sector die 
overeenkomen met de ambtelijke 
pensioenregeling dienen dezelfde 
maatstaven te worden gehanteerd als 
ten aanzien van de ambtelijke pensi-
oenregeling. Vanuit het Centraal 
Georganiseerd Overleg in Ambtena-
renzaken is een werkgroep gevormd 
waarin naast vertegenwoordigers van 
de Ministeries van Binnenlandse 
Zaken, van Financiën en van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid enkele 
leden van verschillende centrales 
voor overheidspersoneel zitting 
hebben op persoonlijke titel. In deze 
werkgroep vindt informeel beraad 
plaats over de problematiek van de 
ambtelijke pensioenregeling. Naar 
aanleiding van een hierop betrekking 
hebbende motie-Lubbers heeft de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
deze werkgroep gevraagd haar 
werkzaamheden op korte termijn af te 
ronden. 

Vragen van de heer Nypels (D'66) over 
de pensioenpremie van artsen. 

Zoals reeds werd medegedeeld in 
antwoord op schriftelijke vragen van 
de heer Toussaint en mevrouw 
Müller-van Ast over de pensioenpre-
mie van artsen in dienst van Wijkwel-
zijnscentra wordt door de departemen-
ten van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne over deze kwestie 
overleg gevoerd met het bestuur van 
het huisartsenpensioenfonds. 

Dit overleg is niet zover gevorderd, 
dat reeds concrete resultaten kunnen 
worden gemeld. Zoals reeds bij de 
beantwoording van bedoelde schrifte-
lijke vragen is toegezegd wordt de 
Kamer te zijner t i jd in kennis gesteld 
van de uitkomsten van het overleg 
met het fondsbestuur. 

Aan de hand van de uitkomsten van 
dit overleg zal worden bepaald of 
eventueel wetswijziging noodzakelijk 
zal zijn. 

Vragen van de heren Weijers (CDA) 
en De Korte (VVD) over de VUT. 

In het in samenwerking tussen het 
Gemeenschappelijk Instituut voor 
Toegepaste Psychologie en het 
Ministerie van Sociale Zaken opgestel-
de evaluatierapport 'VUT in ontwikke-
l ing', dat in juli 1981 aan de Tweede 
Kamer is aangeboden, wordt uitge-
breid ingegaan op hetgeen als 
criterium voor uittreding moet gelden. 

In dit rapport wordt de duur van het 
arbeidsverleden als criterium voor 

VUT van de hand gewezen. Het 
rapport somt een aantal bezwaren 
van principiële en van praktische aard 
tegen het genoemd criterium op. 

Desalniettemin bestaat het voorne-
men de problematiek rond het 
arbeidsverleden als criterium voor 
VUT op te nemen in de in uitzicht 
gestelde adviesaanvrage aan de SER 
over wetteli jke regels met betrekking 
tot VUT. Deze adviesaanvrage 
bevindt zich in een vergevorderd 
stadium van voorbereiding en zal op 
korte termijn aan de ministerraad 
worden voorgelegd. 

Vragen van mevrouw Groenman 
(D'66) over het belastingvoordeel van 
werkgevers voor werknemers met 
vooraftrek. 

De heren Engwirde en Nypels 
hebben over deze materie aan het 
vorige Kabinet vragen gesteld, die 
door Sociale Zaken en Financiën zijn 
beantwoord. Daarin werd uiteengezet, 
dat het effect voor werkgevers niet 
zonder meer als onbedoeld kan 
worden aangemerkt en dat overigens 
aan een verandering van de systema-
tiek van de premieheffing met 
betrekking tot dit punt grote admini-
stratieve consequenties verbonden 
zijn. 

In verband hiermee werd geen 
aanleiding gezien om het bedoelde 
effect voor werkgevers op te heffen. 

Sinds die beantwoording hebben 
zich geen omstandigheden voorge-
daan, die reden zouden kunnen zijn 
om op dat standpunt terug te komen. 

Vragen van mevrouw Oomen-Ruijten 
(CDA) over belasting- en premieheffing 
van de grensarbeiders (pendelaars). 

Op EG-niveau is wel een beweging 
waar te nemen. 

Ik heb vernomen dat het Europees 
parlement een resolutie over dit 
onderwerp voorbereidt. 

De problematiek van de premiehef-
fing voor de volksverzekeringen ten 
aanzien van de grensarbeiders, waar 
onder die van personen met een 
Belgisch rust- en overlevingspensioen 
heeft vorig jaar aanleiding gegeven 
de SVR advies te vragen. Naar 
verwachting zal nog deze maand dit 
advies worden uitgebracht; hierop 
zou ik wi l len wachten. 

Vragen van mevrouw Ter Veld (PvdA) 
over experimenten met de regionale 
coördinatie-commissies (RCC's). 

De regiokeuze voor de RCC's wordt 
bepaald door de initiatieven die 

ontplooid worden vanuit samenwer-
kende uitkerings- en bemiddelingsor-
ganisaties op plaatselijk niveau en is 
mede afhankelijk van de bereidheid in 
te gaan op uitnodigingen van de 
centrale organisaties om in bepaalde 
regio's een RCC op te zetten. 

Vanuit de centrale organisaties 
heeft men een aantal gebieden op het 
oog met relatief hoge concentraties 
werkloosheid. De vri jwil l igheid van 
deelname aan het experiment staat 
echter voorop. In Almelo en Goes 
heeft men reeds belangstelling 
getoond. Ik verwacht dat binnenkort 
RCC's tot stand zullen komen. 

Vragen van de heer Weijers (CDA) 
over experimenten vrijwill igerswerk. 

De Interdepartementale Commissie 
Vrijwill igersbeleid is bezig met de 
afronding van haar 3e deelrapport, 
hetwelk met name een analyse van de 
werkgelegenheidsaspecten van 
vrijwill igersbeleid behelst. Gezien het 
feit dat deze materie nog in studie is, 
lijkt het mij prematuur nu al uitspraken 
te doen aangaande experimenteer-
ruimte voor vrijwil l igerswerk en 
semicommerciële arbeid. 

Vragen van mevrouw Beckers-de 
Bruijn (PPR) over het vrijwil l igerswerk 
en het door werklozen opzetten van 
bedrijven. 

In interdepartementaal overleg 
wordt momenteel bezien of een 
regeling kan worden getroffen 
volgens welke het opzetten van een 
eigen bedrijf met behoud of van 
garantie van uitkering kan worden 
gerealiseerd. 

Vragen van de heer Willems (PSP) 
over alphahulpen in de gezinszorg. 

Artikel 2 lid 1 onder d van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou-
dingen maakt inderdaad een uitzonde-
ring voor wat betreft vrouwelijke 
werknemers, die uitsluitend of in 
hoofdzaak huishoudelijke of persoon-
lijke diensten in de huishouding van 
private personen verrichten. Uit dien 
hoofde is deze bepaling dan ook 
reeds opgenomen in de inventarisatie 
'Anders Geregeld', een inventarisatie 
van wettelijke bepalingen die onder-
scheid maken tussen mannen en 
vrouwen. Overigens is geruime tijd 
geleden een wetsontwerp bij de 
Kamer ingediend inzake bepalingen 
omtrent de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

Ingevolge dit wetsontwerp wordt 
artikel 6 BBA overgebracht naar het 
BW waarbij de genoemde uitzondering 
komt te vervallen. 
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