
28ste Vergadering 

Voorzitter: Dolman 

Tegenwoordig zijn 127 leden, te we-
ten: 

Van Aardenne, Aarts, Van Amelsvoort, 
Andela-Baur, Van den Anker, E.C. Bak-
ker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, Bei-
nema. Van den Bergh, J. D. Blaauw, 
P.M. Blauw, De Boer, Bolkestein, De 
Boois, Borgman, Braams, Braks, 
Broekhuis, Brokx, Brouwer, Buikema, 
Castricum, De Cloe, G. M. P. Cornelis-
sen, P. A. M. Cornelissen Cotterell, 
Couprie, Van Dam, Dees, Dekker, Dijk-
man, Van Dis, Dolman, Duinker, Eng-
wirda, Epema-Brugman, Van Erp, 
Evenhuis-van Essen, Eversdijk, Faber, 
Frinking, Gerritse, Ginjaar-Maas, De 
Graaf, Groenman, Gualthérie van 
Weezel, Haas-Berger, Van der Hek, 
Hennekam, Herfkens, Hermans, Hernv 
sen, Van lersel, Janmaat-Abee, Joe-
kes, De Jonge, Keja, Knol, Kohn-
stamm, Koning, Konings, De Korte, 
Korte-van Hemel, Kosto, Kraaijeveld-
Wouters, Krajenbrink, De Kwaadste-
niet, Lankhorst, Lansink, Leerling, Van 
der Linden, Mateman, Van der Mei, 
Mertens, Mik, Mommersteeg, Moor, 
Van Muiden, Müller-van Ast, Niessen, 
Van Nieuwenhoven, Nijland, Nijpels, 
Van Noord, Nuis, Nypels, Oomen-Ruij-
ten Patijn, Ploeg, Poppe, De Pree, Roet-
hof, Van Rossum, Salomons, Van der 
Sanden, Schaapman, Schaper, Schart-
man, Schutte, Smit-Kroes, Spieker, 
Stoffelen, Tazelaar, Tommei, Van den 
Toorn, Toussaint, Ter Veer, Ter Veld, 
Veldhoen, Veldhuizen, Verkerk-Terp-
stra, De Visser, Van der Vlies, Van Vlij-
men, B. de Vries, K.G. de Vries, Waal-
kens, De Waart, Wallage, Weijers, Wi l-
bers, Wil lems, Wolters, Wöltgens, 
Worrell en Zijlstra, 

en de heren Van der Stee, Minister van 
Financiën, Van Dam, Ministervan 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, Den Uyl, vice-Minister-President, 
Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. Van der Louw, Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en Kombrink, Staatssecretaris 
van Financiën. 

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

Broekhuis, alleen voor het eerste deel 
van de vergadering; 

Scherpenhuizen, wegens bezigheden 
elders; 

Wagenaar, wegens ziekte; 

en van Staatssecretaris Van der Doef, 
wegens buitenlandse verplichtingen. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door het lid Van der Sanden aan de Mi 
nister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk, over het uitblijven 
van een rapportage van het bestuur 
van het Bedrijfsfonds voor de Pers 
over een advertentie-compensatiere-
geling. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]1 

D 
De heer Van der Sanden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister weet 
dat in het oorspronkelijke advies, dat 
het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft 
uitgebracht, de datum van ingang van 
de compensatieregeling werd voorge-
steld op 1 januari 1980. De ambtsvoor-
gangster van deze Minister heeft op 
drie gronden het advies van het Be-
drijfsfonds voor de Pers onaanvaard-
baar genoemd en om een nadere stu-
die gevraagd. De zaak is breed in de 
Kamer besproken, wat heeft geleid tot 
de opstelling van de Regering, dat het 
nultarief van de BTW kon worden af-
geschaft mede in het licht van de 
komst van een dergelijke compensa-
tieregeling. De voorgestelde datum 1 
januari 1980 ligt al bijna twee jaar ach-
terons. 

De motie die ik op 8 december 1980 
heb mogen indienen en die door de 
Kamer in overgrote meerderheid is 
aangenomen, heeft naar ik dacht re-
alistisch een ingangsdatum van 1 ja-
nuari 1981 genoemd. Nu het jaar 1981 
ten einde loopt en ons verder nog 
niets bekend is, heb ik gemeend duide-
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lijkheid te moeten proberen te verkrij-
gen, ook voor wat de dagbladsector 
betreft die intussen de begroting voor 
het jaar 1982 aan het opstellen is en 
die nog steeds niet weet of er moge-
lijkheden zijn om voor de verliesge-
vende exploitaties in de jaren 1981 en 
1982 enige compensatie te bieden. Dit 
zijn de redenen waarom ik vier vragen 
heb gesteld. 

D 
Minister Van der Louw: Mijnheer de 
Voorzitter! In antwoord op de eerste 
vraag van de heer Van der Sanden kan 
ik het volgende mededelen. Op 27 no-
vember j l . werd het nader advies van 
het bestuur van de stichting Bedrijfs-
fonds voor de Pers over het onderzoek 
naar een compensatieregeling voor de 
dagbladpers aan mij uitgebracht. Aan 
dit advies zal nog een onderzoeksrap-
port van het Economisch Instituut Til-
burg worden toegevoegd. 

Ik kom bij beantwoording van vraag 
twee. Op 7 mei j l . heeft mijn ambts-
voorgangster een gesprek gehad met 
het bestuur van de stichting Bedrijfs-
fonds voor de Pers waarin onder ande-
re de voortgang van het nader onder-
zoek inzake de compensatieregeling 
aan de orde werd gesteld. Het Bedrijfs-
fonds voor de Pers heeft bij die gele-
genheid laten weten dat geen snelle 
rapportage te verwachten was, gezien 
de vanaf dat tijdstip nog te verrichten 
werkzaamheden ter voorbereiding van 
zijn eindadvies. 

Het antwoord op vraag drie is: neen. 
In beginsel zou 1 januari 1981 aange-
houden kunnen worden als ingangs-
datum voor een eventueel in te voeren 
compensatieregeling voor de dagblad-
pers. 

Ik kom bij beantwoording van vraag 
vier. Voor beantwoording van het eer-
ste gedeelte van deze vraag kan ik 
slechts afgaan op enkele inderdaad tot 
somberheid stemmende perspublika-
ties over de exploitatieresultaten van 
sommige persondernemingen in 1981. 

Een definitief oordeel hierover kan ik 
mij pas vormen als ik beschik over de 
vastgestelde eindcijfers over het gehe-
lejaar 1981. Wel ben ik het met de ge-
achte afgevaardigde eens, dat het me-
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Van der Louw 

de in het belang van de dagbladpers is 
dat deze sector zo snel mogelijk in ken-
nis wordt gesteld van het voorgeno-
men beleid voor de komende jaren ten 
aanzien van de pers. 

D 
DeheerVanderSanden (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! De Minister heeft 
meegedeeld dat, nu het advies is uit-
gebracht, toch nog nadere onder-
zoeksresultaten moeten worden afge-
wacht, die kennelijk bij de Minister en 
bij het Bedrijfsfonds voor de Pers niet 
binnen zijn. Geeft dit de Minister mo-
gelijkheden om aan het uitbrengen 
van het nader rapport enige termijn te 
binden? De problematiek is — dit ter 
toelichting van mijn vraag - dat de Mi-
nister op mijn derde vraag heeft be-
vestigd dat de mogelijkheden blijven 
bestaan om de advertentie-compensa-
tieregeling met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 1981 te doen ingaan. 

Wij zijn de Minister daarvoor uiter-
aard bijzonder erkentelijk. Ik wi l hier-
aan echter de vraag koppelen, of de 
Minister inderdaad inzicht heeft, op 
welke termijn hij zijn beleidsbeslissin-
gen zal kunnen nemen dit mede gezien 
in het licht van het advies van het be-
drijfsfonds, dat de Minister op dit 
ogenblik ter beschikking heeft en 
waarvan hij de inhoud kent. 

• 
Minister Van der Louw: Ik deel de 
wens van de heer Van der Sanden, dat 
de aanvulling van het Economisch ln-
stituut te Tilburg zo snel mogelijk moet 
komen, ten einde de compensatiere-
geling per 1 januari 1981 te kunnen 
doen ingaan. Ik heb nog geen afspra-
ken gemaakt over een precieze ter-
mijn. Ik deel echter de opvatting van 
de geachte afgevaardigde dat snelheid 
geboden is; dus zal ik hierop aandrin-
gen. Ik heb op dit moment nog geen 
visie op de problemen, die zich bij het 
onderzoek kunnen voordoen. Ik zal de 
geachte afgevaardigde in kennis stel-
len van de afspraken die wij betreffen-
de de termijn maken. 

DeheerWilbers(D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister zeggen, 
hoe het op het ogenblik staat met de 
voorbereidingen voor een wet voorzie-
ningen perswezen, waarin dit Bedrijfs-
fonds voor de Pers zal moeten worden 
opgenomen en waaraan sedert twee 
of drie jaar door een werkgroepje 
wordt gewerkt? 

Minister Van der Louw: Die vraag kan 
ik op dit moment niet beantwoorden. 
In het kader van deze discussie is die 
vraag ook niet aan de orde geweest. Ik 

zal dit nagaan en de geachte afgevaar-
digde snel bericht doen toekomen. 

De heer Kosto (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Deelt de Minister de opvat-
t ing dat, in geval van noodli jdendheid, 
ook de opinieweekbladen moeten kun-
nen profiteren van een compensatiere-
geling? 

Minister Van der Louw: Ik heb begre-
pen, dat het advies waarom het nu 
gaat, zich vooral richt op de proble-
men van de dagbladen. Het gaat met 
name om de dagbladen, die door een 
bepaalde oplage en een geringe sprei-
dingsdichtheid in de verliezen komen. 
De regeling via het Bedrijfsfonds voor 
de Pers voor de weekbladen blijft daar-
naast bestaan. Via dit advies zijn daar-
over geen nieuwe gedachten aange-
kaart. 

De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister voornemens 
bij deze problematiek ook de Persraad 
in te schakelen? 

Minister Van der Louw: Dat wil ik 
graag toezeggen, mijnheer de Voorzit-
ter. 

De heer Wallage (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister bereid zich te 
blijven inzetten voor de afschaffing 
van het b.t.w.-tarief voor dagbladen? 

De Voorzitter: Deze zaak ligt niet op 
het beleidsterrein van deze Minister, 
maar op het terrein van de Minister 
van Financiën. 

D 
Minister Van der Louw: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze vraag lijkt mij buiten de 
orde te vallen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti-
kel 107 van het Reglement van Orde 
door de leden Koning en Smit-Kroes 
aan de Ministers van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening, van Econo-
mische Zaken en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en de Staatssecre-
taris van Verkeer en Waterstaat over 
eventuele opheffing van de lucht-
haven Zestienhoven. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.]2 

D 
De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Op 30 april 1981 is de rege-
ringsbeslissing over het Structuur-
schema Burgerluchtvaartterreinen 
verschenen. Op 30 november 1981 is 
door de Kamer een lijst met vragen 
vastgesteld. Hiertussendoor komen al-

lerlei publikaties tot ons over stand-
punten van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening en 
van de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat over andere plannen dan 
die vermeld in dat structuurschema. 
Vandaar dat wi j onze vragen hebben 
gesteld. 

D 
Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik heb die berichten in de pers 
ook gelezen over mijn standpunten ten 
aanzien van deze zaak. Die berichten 
moeten worden afgedaan met het be-
grip 'canard'. Ik heb mi j nog nooit for-
meel of informeel uitgelaten over deze 
zaak. Ik heb mij daarmee ook nog niet 
beziggehouden. 

Zoals de vragensteller reeds zei, zijn 
er naar aanleiding van de behandeling 
van het Structuurschema Burgerlucht-
vaarttereinen 240 schriftelijke vragen 
gesteld. Het viel mij daarbij op, dat van 
de zijde van de fractie van de geachte 
vragensteller geen enkele vraag is 
gesteld. Wij moeten deze schriftelijke 
vragen van vandaag als een soort 'pi-
raterij ' binnen de normale procedures 
in de Kamer zien. 

Het antwoord op vraag 1, wat het re-
geringsstandpunt is, vloeit al voort uit 
mijn inleiding. Ik kan niet anders zeg-
gen dan dat voor de beantwoording 
van die vraag veel interdepartemen-
taal overleg moet plaatsvinden. Er zijn 
nogal wat bewindslieden bij betrok-
ken. Het heeft nog niet plaatsgevon-
den. Het voortbestaan van Zestienho-
ven als burgerluchtvaartterrein is bij 
velen in discussie. Die discussie is nog 
lang niet afgerond. De regeringsbeslis-
sing daarover, indien een nadere be-
slissing nodig zou zijn, zal worden 
neergelegd in het antwoord op de 
schriftelijke vragen. Dat zal ongetwij-
feld een grote rol spelen bij de behan-
deling van het schema in de UCV op 15 
en 22 maart aanstaande. 

Het spreekt vanzelf dat ook de eco-
nomische belangen van Zestienhoven 
daarbij een rol zullen spelen, evenals 
alle andere belangen die in het geding 
zijn. 

In de antwoorden - dit in antwoord 
op vraag 3 - zal worden ingegaan op 
de economische gevolgen van een 
eventuele sluiting van het vliegveld 
Zestienhoven. 

De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ervan uitgaande dat de vra-
genstellers de beslissingen in deel D 
van het structuurschema volledig on-
derschrijven en aan vragen geen be-
hoefte hebben, wil ik in het kader van 
deze mondelinge vragen de Minister 
vragen wat hij bedoelt met piraterij. 
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Van Dam 

Voorts wil ik hem vragen of uit zijn ant-
woord moet worden afgeleid, dat de 
Regering op geen enkele wijze met de 
beslissing over Zestienhoven vooruit 
zal lopen en ook geen aanzetten zal 
doen voordat in de Kamer over de 
structuurschema's een beslissing zal 
zijn genomen. 

Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Met het begrip piraterij bedoel-
de ik niets anders dan een grapje te 
maken. 

Het spreekt vanzelf, dat de uiteinde-
lijke beslissing zal worden genomen 
nadat de Kamer daarover heeft gedis-
cussieerd. Dat sluit niet uit dat de Re-
gering een voornemen aan de Kamer 
kenbaar zal kunnen maken. 

MevrouwSmit-Kroes (VVD): Mijnheer 
de Voorzitter! Deelt de Regering de 
mening dat, aangezien de regerings-
beslissing bij de Kamer ligt en in de re-
geringsverklaring met geen woord is 
gerept over veranderingen daarin, in 
ieder geval moet worden voorkomen 
dat een wezenlijk deel uit die rege-
ringsbeslissing zal worden gelicht? 

Minister Van Dam: Ik weet niet wat als 
een wezenlijk deel moet worden be-
stempeld. Ik kan slechts herhalen, dat 
de kwestie op vele niveaus in discussie 
is. Nadat die discussies zijn afgerond 
en van alle standpunten kennis is ge-
nomen, zal de Regering zich beraden 
op de naar aanleiding van het Struc-
tuurschema Burgerluchtvaartterreinen 
gestelde vragen. Ik wi l daarop niet 
vooruit lopen. 

De heer Van Aardenne (VVD): Mijn-
heer de Voorzitter! Hoe groot zou de 
kapitaalvernietiging zijn bij opheffing 
van Zestienhoven? 

MinisterVan Dam: Geen idee! 

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Welke invloed c.q. schade 
gaat uit van de sluiting van Zestienho-
ven op de samenhang en onderlinge 
consistentie van de uitspraken over 
het toekomstbeeld voor de Nederland-
se vliegvelden, met andere woorden 
op de voortgang van de SBL-procedu-
re? 

Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Of en in hoeverre die schade 
zich zal voordoen onttrekt zich aan 
mijn waarnemingsvermogen. 

De heer Lankhorst (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister met mij van 
mening, dat vanuit het volkshuisves-
tingsbelang er wel degelijk alles aan 
gelegen is, over te gaan tot sluiting 
van Zestienhoven om daar woningen 
te bouwen? 
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Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Het volkshuisvestingsbelang is 
één van de belangen die een rol spelen 
bij de te maken afweging voordat de 
beslissing wordt genomen. 

De heer Mateman (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het juist dat er op dit 
ogenblik plannen liggen om de lucht-
haven zodanig uit te bouwen dat er en-
kele duizenden mensen méér werk zul-
len kunnen vinden? 

Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Dat weet ik niet. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het waar dat de kapitaal-
vernietiging bij de opheffing van het 
vliegveld f 230 min. is? 

De Voorzitter: Daarop heeft de Minis-
ter al geantwoord in die zin, dat hij het 
niet weet. 

De heer Eversdijk (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft Rotterdam op dit mo-
ment al niet genoeg bouwcapaciteit in 
de bestemmingsplannen Zevenkamp 
en Beverwaard en in de oude naven-
gebieden? Met andere woorden: is 
Zestienhoven wel nodig als bouwloka-
tie? 

Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Ook buiten de door de heer 
Eversdijk genoemde lokaties zijn er 
nog belangrijke lokaties nodig voor de 
woningbouw. Dat hoeft niet per se 
Zestienhoven te zi jn; het kunnen ook 
andere lokaties zijn. 

De heer Tommei (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister niet van me-
ning dat deze discussie merkwaardig 
veel lijkt op het vergeten van indienen 
van vragen en dat men het op deze 
manier wi l inhalen? 

De Voorzitter: Dat is een zaak van de 
Kamer. 

De heer Tommei (D'66): Maar ik vroeg 
het aan de Minister! 

De Voorzitter: Dit is echt een zaak van 
de Kamer. 

MinisterVan Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik meen dat dit een zaak van de 
Kamer is. 

De heer Van Rossum (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Wil de Minister de on-
rust wegnemen die er is, over het feit 
dat er bij voorbeeld in de Hoeksche 
Waard een vliegveld komt als Zestien-
hoven verdwijnt? Dat roept in die om-
geving nogal wat weerstanden op. 

Minister Van Dam: Mijnheer de Voor-
zitter! Onrust van welke aard dan ook 
kan ik wegnemen als ik weet welke be-
slissing er wordt genomen. Dat weet ik 
echter nog niet. Bestaande onrust kan 
ik thans niet wegnemen. 

Vragen 
Openbaarheid van bestuur 
Akkerbouw 
Naturalisaties 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Wet openbaarheid 
van bestuur (17148); 

Wijziging van de instellingswet Pro-
ductschappen en Hoofdproductschap 
voor Akkerbouwproducten (17 198); 

Naturalisatie van Abdul, Malik en 24 
anderen (17145); 

Naturalisatie van Alihusain, Robby 
Mohamed Nassier en 23 anderen 
(17157); 

Naturalisatie van Blikslager, Elize 
Denice en 23 anderen (17 161); 

Naturalisatie van Betegon Y Sainz, 
Felix en 24 anderen (17 162); 

Naturalisatie van Adham, Khalid 
Ibrahim en 26 anderen (17 163); 

Naturalisatie van Adoelradjak, Nad-
jiermohamedkhan en 21 anderen 
(17167); 

Naturalisatie van Agusnadi en 25 
anderen (17168); 

Naturalisatie van Abbas, Achmad en 
20 anderen (17 169); 

Naturalisatie van Babate, Moham-
med en 22 anderen (17 170); 

Naturalisatie van Akhlag Hussain en 
32 anderen (17 171); 

Naturalisatie van Fortes Cardoso, 
António en 27 anderen (17 172); 

Naturalisatie van Barros Andrade, 
Roberto en 22 anderen (17173); 

Naturalisatie van Cayot, Yves René 
Alphonso en 23 anderen (17 174); 

Naturalisatie van Ahmed Llyas en 26 
anderen (17175); 

Naturalisatie van Blatto, Franca en 
24 anderen (17 176); 

Naturalisatie van Albrecht, Manfred 
en 23 anderen (17 177); 

Naturalisatie van Ahmed Mostafa 
Kamal en 22 anderen (17 178); 

Naturalisatie van Aderhold, Dieter 
Toni en 24 anderen (17179); 

Naturalisatie van Barbosa Rodri-
gues, Joao en 26 anderen (17 180); 

Naturalisatie van Adham, Adham en 
20 anderen (17 181); 

Naturalisatie van Atanasijevic, Ivan 
en 24 anderen (17 182); 

Naturalisatie van Alfonso, Josephi-
ne en 23 anderen (17 183); 

Naturalisatie van Bicskey, Imre Ri-
chard en 23 anderen (17 185); 

Naturalisatie van Anit, Yavuz Mus-
tafa en 23 anderen (17 193); 

Naturalisatie van Che, Kam Long en 
21 anderen (17 195); 

Naturalisatie van Abdoelwahied, 
Hayder Alie en 22 anderen (17 208); 

Naturalisatie van Ablay, Nedim en 
22 anderen (17 209); 

Naturalisatie van Alders, Jacob en 
28 anderen (17 211); 

Naturalisatie van Amatkasmin, Ar-
mand en 23 anderen (17 212). 
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Voorzitter 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en, na goedkeuring van 
de onderdelen, zonder stemming aan-
genomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblik-
ken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Afwijking van de aanpassingsme-
chanismen bij de herziening van het 
wettelijk minimumloon, enige sociale 
verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioenen per 
1 januari 1982(17199); 

Verlenging van de wet van 7 maart 
1980 (Stb. 81) alsmede enkele wijzi-
gingen van de Wet op de loonvorming 
(17 202). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het centraal overleg is mis-
lukt. Toch is de heer Den Uyl met zeke-
re voldoening van de overlegtafel ver-
trokken, althans zo bleek uit zijn mede-
delingen aan de pers. Waaruit bestaat 
die voldoening van de heer Den Uyl? 
Wat gaat de Regering nu doen? Het 
blijkt dat er zoeven een vergadering 
van de Ministerraad is geweest. Wan-
neer krijgt de Kamer over de daarin ge-
nomen besluiten iets te horen? 

Na deze inleidende vragen, wil ik 
mijn betoog in dit debat aanvangen 
met een bespreking van wetsontwerp 
17 199, handelende over de elimine-
ring van de bouwtoeslagen. 

Met de strekking van dit wets-
ontwerp is de VVD-fractie het geheel 
eens. Het is ook niet de eerste keer dat 
de in de schaallonen verwerkte bouw-
toeslagen uit de regelingsloonindex 
worden geëlimineerd. Het gebeurde in 
1979 onder het vorige kabinet bij hefti-
ge tegenstand van onder andere de 
PvdA-fractie. Het gaat nu gebeuren. 
Het zal nog veel vaker gebeuren. 

De bewindsman merkt in de nota 
naar aanleiding van het verslag op: 
'dat de sinds dit jaar sterk in de belang-
stelling staande toeslag voor vuil- en 
onaangenaam werk steeds bredere 
toepassing vindt'. Vervolgens conclu-
deert hij: 'met een verwerking van de-
ze toeslag voor bepaalde categorieën 
werknemers moet worden rekening 
gehouden, al valt over het moment 
waarop en de mate waarin thans niets 
met zekerheid te zeggen'. 

Het gaat om een fenomeen waar we 
nog veel meer mee te maken krijgen. 
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De toeslagen waar het vandaag om 
gaat, zijn in het verleden ingevoerd en 
geleidelijk aan op steeds grotere 
schaal toegepast. De situatie op de ar-
beidsmarkt vroeg er om. Van die in-
voering en uitgebreidere toepassing 
onderging de regelings-loonindex 
geen invloed. De inkomenspositie van 
de gemiddelde bouwvakker ging er 
wel op vooruit, maar omdat de rege-
lingsloonindex er geen invloed van 
onderging, merkten de daaraan ge-
koppelde trekkers van sociale uitkerin-
gen en mensen met minimumlonen er 
niets van. 

De lonen van de gemiddelde bouw-
vakker en de hoogte van de uitkerin-
gen groeiden uit elkaar, tot het mo-
ment dat de toeslagen van de bouw-
vakker in de schaallonen verwerkt wer-
den. Dat geeft de bouwvakker dan het 
profijt van grotere inkomenszekerheid, 
maar niet van een hoger inkomen 
want dat gebeurde bij de eerdere in-
voering van de toeslag. Het inkomens-
profijt is nu voor de inkomenstrekker, 
wiens uitkering of min imumloon gere-
geld wordt door de verhoogde rege-
lingsloonindex. 

Was er voor hem of voor haar een 
achterstand ontstaan; bij de verwer-
king van toeslagen wordt die weer on-
gedaan gemaakt. Zo werkt het aanpas-
singsmechanisme van ons koppe-
lingssysteem van de lonen en de uitke-
ringen. 

Waarom deze lange aanloop? Daar 
heb ik een bedoeling mee. Ik zal dit na-
der toelichten, maar niet dan nadat ik 
enkele citaten gelicht heb uit het vlanv 
mende betoog van PvdA-woordvoer-
der Van der Doef tijdens een vergelijk-
baar. debat op 11 december 1979. Hij 
zei toen onder andere: 'Het is ons 
standpunt, dat toeslagverwerkingen in 
de systematiek van de index van rege-
lingslonen in de index dienen door te 
werken' 'We zullen in elk geval 
geen opening maken naar een moge-
lijk niet doorwerken van nieuwe toe-
slagverwerkingen in de bouw, welke 
kennelijk in het CAO-overleg aan de 
orde zijn' 'In een systeem waarin 
de index van regelingslonen wordt ge-
volgd, is het onvermijdeli jk dat toe-
slagverwerkingen een extra verhoging 
van de index betekenen en dus sterke-
re verhogingen van de index beteke-
nen en dus sterkere verhogingen van 
daarop gebaseerde inkomens'. Dat was 
de PvdA toen, in de oppositie, op haar 
best: helder, nijdig en stri jdvaardig. 

Kortom, de toeslagverwerking be-
hoort door te werken in de min imum-
lonen en de sociale uitkeringen. Dat is 
volgens de PvdA één van de essentiële 
elementen van ons koppelingsmecha-
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nisme. Daar heeft een ieder met z'n 
handen van af te blijven, maar geldt 
dat ook als dat van het ene op het an-

.dere jaar 1 of 2 miljard meer aan col-
lectieve uitgaven vergt? 

Ja zeker, want in 1979 stemde de 
PvdA tegen. In andere woorden: je 
hebt een koppelingssysteem of je hebt 
het niet en wie de bouwtoeslagen niet 
'meeneemt', koppelt de uitkeringen op 
afstand van het verdiende loon. Dat 
heb ik dan van de PvdA-fractie in het 
verleden geleerd; je leert nog eens 
wat. Het is goed dat het in de Hande-
lingen is opgenomen en dat iedereen 
daaruit kan leren en putten. 

Wij koppelden de uitkeringen op af-
stand van de door bouwtoeslagen te 
hoog oplopende regelingsloonindex 
in 1979. We gaan dat nu weer doen, 
maar met één saillant verschil: de van-
daag aan de orde zijnde koppeling op 
afstand van het verdiende loon, draagt 
ditmaal de handtekening van de aller-
hoogste in de socialistische gelederen, 
Minister Joop den Uyl, de man die in 
1979 zo mordicus tegen was. De be-
keerling levert er in zijn stukken de af-
stand bi j , namelijk een bruto-korting 
van 0,47% op alle uitkeringsniveaus. 
Dit komt overeen met een netto-koop-
krachtkorting in 1982 ten opzichte van 
1981 van tussen de 0,3 en 0,4%. 

Begrijpt ons goed, de VVD-fractie 
heeft daar geen moeite mee. Wij stern-
men voor deze operatie. De bezuini-
gingen van dit kabinet zijn op andere 
onderdelen sterk onvoldoende. Dan 
gaat het niet aan, de collectieve uitga-
ven in 1982 met nog eens 2,3 miljard 
op kasbasis hoger op te laten lopen. 
Maar het gaat natuurlijk ook niet aan, 
te verhullen dat dit een zuivere koppe-
ling op afstand is, die door de financië-
le nood geboren is. 

Dus gaat het zeker niet aan om het 
vertrek van de Ministervan Financiën, 
Van der Stee, te eisen als hij vasthoudt 
aan een door hem gedane suggestie 
om de lonen los te koppelen van, of op 
afstand te koppelen aan, de uitkerin-
gen. Dan moet de PvdA-fractie conse-
quent zijn en haar eigen voorste voor-
man, die aan de regeringstafel zit in dit 
kabinet de wacht aanzeggen door haar 
steun aan dit wetsontwerp te onthou-
den. 

Dat zou consequent zijn. De uit-
spraak van vertegenwoordigers van 
deze fractie in VARA's Rooie Haan: 
'Wij zijn ontploft. Deze Min is ter - Van 
der Stee dus - moet de zak krijgen' is 
schijnheiligheid van een zeer slecht 
soort. 

Minister Den Uyl schrijft: De finan-
ciële situatie, die nog somberder is 
dan ten tijde van de behandeling van 
de regeringsverklaring werd voorzien, 
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maakt de consequenties van doorwer-
king in de geïndexeerde inkomens van 
het effect van de toeslagverwerking in 
de bouw-c.a.o.'s onaanvaardbaar.' 
Minister Van der Stee zegt: 'Nu de situ-
atie zo somber is en de overeengeko-
men bezuinigingen blijkbaar nauwe-
lijks zijn na te komen, valt aan ontkop-
peling van de lonen en de uitkeringen 
niet te ontkomen'. De één spaart 2,3 
miljard uit op de inkomens uit de col-
lectieve sector via eliminering van de 
bouwtoeslagen, de ander stelt een 
ombuiging van 1 miljard voor via een 
generale koppeling op afstand van 1 % 
op de uitkeringen. 

En de één mag hier rustig blijven zit-
ten, niemand maakt er opmerkingen 
over, ook de pers niet, en de heer Van 
der Stee krijgt ongeveer het gehele 
land over zijn hoofd heen. Toch zeg ik 
dat in beider stellingname geen ver-
schil zit, want wat is daar met betrek-
king tot regels van het koppelingsme-
chanisme nu werkelijk anders aan? 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn antwoord 
luidt: niets! 

Ik ken de ene uitvlucht al die ik straks 
als antwoord te horen krijg: er is in het 
geval van de bouwtoeslagen sprake 
van een incidentele doorbreking van 
het beginsel. Hier is niets incidenteels 
aan. Het gebeurde in 1979; Het gebeurt 
nü in 1981; het gebeurt binnen twee 
jaar weer. Er zijn nog een hoop onver-
werkte toeslagen over en daar komen 
toekomstige, sterk in trek zijnde, vui l-
en onaangenaam-werktoeslagen bij. Ie-
dere keer als het om een grote - de 
bouw — of zwaarwegende CAO — het 
uitzendwezen - gaat, geeft dat een 
scherpe schoksgewijze verhoging van 
de geïndexeerde inkomens om een in 
feite opgelopen achterstand te over-
bruggen. 

Ik ken ook de andere uitvlucht al die 
ik straks ten antwoord krijg. De gemid-
delde bouwvakker wordt van de toe-
slagverwerking als zodanig financieel 
niet wijzer, de uitkeringstrekker wel. 
Dat zou de trendsettende inkomens 
achter doen lopen bij de geïndexeerde 
inkomens. 

Wij hebben echter al van de PvdA-
fractie geleerd, dat een opgelopen 
achterstand weer moet worden over-
brugd en dat zulks de essentie van het 
koppelingsmechanisme is. Dat was 
ook de reden dat zij indertijd tegen die 
eliminering, tegen het wetsontwerp 
waren. Laten wij dus eindelijk eerlijk 
worden. De koppelingsmechanismen 
zijn ons boven het hoofd gegroeid, 
zelfs boven het hoofd van Minister 
Joop den Uyl. Iedereen in dit land 
heeft er recht op dat te weten. Eerlijk 

duurt het langst, ook in de politiek. Dit 
zou wat dat betreft een historisch uur 
van waarheid en realiteitszin kunnen 
worden. 

Het tweede wetsontwerp betreft de 
verlenging van de tijdelijke voorzie-
ning loonvorming. Dit wetsontwerp in-
dienen enkele dagen voor het eerste 
overleg in de Stichting van de Arbeid 
was natuurlijk een psychologische 
blunder. Dat een zich met de vakbewe-
ging zo verwant voelende Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zoiets klaarspeelt is mij een raadsel. 
Hoe merkwaardig klinken dan zijn 
woorden na in het debat van 4 maart 
1980, toen dezelfde voorziening aan de 
orde kwam. 

De heer Den Uyl zei toen: 'De Kamer 
wordt nu gevraagd een beleidspakket 
van de Minister van Sociale Zaken te 
beoordelen plus een wetsontwerp van 
een ongemeen ingrijpend karakter, 
dat veertien dagen geleden werd inge-
diend. Deze gang van zaken acht ik in 
strijd met de regels van zorgvuldig-
heid'. Wij spreken nu weer over dezelf-
de voorziening. Het is minder dan 
veertien dagen geleden dat dit wets-
ontwerp werd ingediend. 'Ongemeen 
ingri jpend', 'in strijd met de zorgvul-
digheid', wi j horen het fractievoorzitter 
Den Uyl nog roepen tegen minister AI-
beda. 

Die ambtsvoorganger van de heer 
Den Uyl diende een wijzigingsvoorstel 
in op deze voorziening van maart 1980 
bij de Raad van State op 15 november 
1980. Dat was drie dagen nadat hettr i -
partite overleg op 12 december defini-
tief was mislukt. 

Dat was tenminste zorgvuldigheid 
betrachten. De heer Drabbe van het 
FNV heeft gelukkig geen doekjes ge-
wonden rond de handelwijze van deze 
Minister. Voor de radio sprak hij rond-
uit van het mes optafel leggen. Alle 
mooie explicaties in de nota naar aan-
leiding van het verslag wissen niet 
weg dat met de indiening van dit wets-
ontwerp vooruit werd gelopen op de 
uitkomsten van het overleg. Dat is mis-
lukt. Wellicht is dit één van de redenen 
van de mislukking. Ik hoor de heer Den 
Uyl daarover graag. 

Waarom moest toch zonodig vooruit-
gelopen worden? Als de huidige loon-
voorziening per 31 december aanstaan-
de afloopt is er toch de Wet op de loon-
vorming zoals deze luidde vóór de wijzi-
gingen van maart 1980? Op die basis 
kan de Regering zich toch een loonpau-
ze verschaffen als het belang van de na-
tionale economie daarom vraagt? Dan 
mag de heer Den Uyl beoordelen of het 
belang van de nationale economie is 
geschaad. 

Dan is er nog ruim ti jd en gelegen-
heid om een nieuwe voorziening te 
treffen en een daarbij passend loonbe-
sluit te nemen. Het is ons een raadsel 
tot welke ernstige complicaties - ik re-
fereer aan de nota n.a.v. het verslag -
een langer uitstellen van de indiening 
van dit wetsontwerp zou kunnen lei-
den. Wij zien ze niet. Wij vernemen ze 
graag, tenzij het kabinet voor zichzelf 
al heeft uitgemaakt dat alwat het zich 
aan beleid voorstelt onmogeli jk door 
de sociale partners in vrije onderhan-
delingen tot stand kan worden ge-
bracht. Dit is een interessante vraag. 
Ziet de Minister het ook zo? 

Dat de minister vervolgens een serie 
feitelijke vragen, die door de nieuwe 
voorziening in samenhang met het re-
geerakkoord worden opgeroepen, niet 
wenst te beantwoorden met als argu-
ment het schaden van de gespreksron-
de van gisteravond, achten wi j f lauwe-
kul. 

Ik zal die vragen niet opnieuw stel-
len, want vanmorgen troffen wi j een 
boekje van het VNO over inkomens 
aan, waarin ik alle antwoorden vond 
die ik wilde hebben! En dan wilde de 
Minister de werkgevers niet prikkelen 
met de antwoorden op mijn vragen! 
Dat is toch wel een beetje gek. Daarom 
zei ik dat ik het eigenlijk flauwekul 
vond. Dan kan de Ministertoch maar 
beter de kamervragen beantwoorden. 

Het kan echter verkeren. In het ver-
slag bij wetsontwerp 17 202 staat: 'De 
leden van de PvdA-fractie hadden be-
grip voor het feit dat de Regering een 
wettelijke mogelijkheid zoekt om zo 
nodig ook de primaire loonvorming 
zodanig te beïnvloeden, dat deze bij-
draagt aan het bereiken van de nu in 
het regeerakkoord vastgelegde inko-
menspolitieke doelstelling.' Contract-
vrijheid en het waar maken van eigen 
verantwoordeli jkheid door de sociale 
partners, worden dus op deze manier 
ondergeschikt gemaakt aan een re-
geerakkoord. 

Het doel heiligt sinds men in de Re-
gering zit de middelen, zelfs wanneer 
die kortelings in felle bewoordingen 
beleden principes zouden aantasten. 
Op dat punt zijn fraaie staaltjes te cite-
ren uit het debat van 4 maart 1980. Ik 
gaf al een citaat van fractievoorzitter 
Den Uyl. Ik geef er nog enkele van 
PvdA-woordvoerder Van der Doef. De 
heer Van der Doef is nu ook lid van de 
Regering. 

Het eerste citaat: 'De vakbeweging 
houdt ons voor dat aanvaarding van 
deze machtigingswet zonder normen 
en criteria, zal leiden tot nieuwe ernsti-
ge spanningen tussen samenleving en 
overheid'. Is dat nu anders geworden? 
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Het tweede citaat: 'Het wetsontwerp 
zelf is onaanvaardbaar en aannemen 
maakt hen die eraan meewerken, me-
de verantwoordeli jk voor de gevol-
gen'. Hetzelfde wetsontwerp is nu op-
nieuw aan de orde, maar dan met de 
handtekening van de heer Den Uyl er-
onder! 

Het derde citaat: 'Dit wetsontwerp 
kan dus zonder risico worden terugge-
bracht tot een verlenging van de loon-
pauze'. Dat zei de PvdA-fractie dus en 
dat vroeg ik zojuist! Ik ben benieuwd 
naar het antwoord. Ik kan de Minister 
meteen het advies uit het verleden 
voorhouden. 

Het vierde citaat van PvdA-woord-
voerder Van der Doef: 'Wij adviseren 
het kabinet: drijf de zaak niet op de 
spits; maak overleg mogeli jk; trek dit 
wetsontwerp terug en doe constructie-
ve voorstellen aan de centrale organi-
saties. Gezichtsverlies telt niet'. Prach-
t ig, werkelijk prachtig! Ik kan deze 
woorden in hun geheel herhalen: Re-
gering, doe er iets mee, nu het over-
leg van gisteravond is mislukt. 

Het vijfde citaat: 'Van toepassing 
van deze zo omstreden wet kan geen 
positief effect verwacht worden. Inte-
gendeel, sociale spanning en conflic-
ten wordt erdoor opgeroepen'. 

Het is een f lamboyante bloemlezing. 
'Links in verlegenheid,', schreef Jan 
Joost Lindner de vorige week in 'De 
Volkskrant'. Welke PvdA-fractie deugt 
niet, die van 4 maart 1980 of die van 10 
december 1981? Welke Den Uyl deugt 
niet, die van 4 maart 1980 of die van 10 
december 1981? De samenleving heeft 
naar mijn mening behoefte aan een 
goede explicatie van deze PvdA-Minis-
ter en van deze PvdA-fractie, wil len zij 
niet afgaan als een gieter. 

De heer Poppe (PvdA): Welk antwoord 
geeft de heer De Korte op de vraag 
welke PvdA-fractie er niet deugt? 

De heer De Korte (VVD): Ik wacht eerst 
het antwoord van de PvdA af. Daar-
over geef ik dan een oordeel. 

De heer Van der Hek (PvdA): De heer 
De Korte ontwijkt het antwoord! 

Minister Den Uyl: Ja, dat is f lauw. 

De heer De Korte (VVD): Het is nor-
maal, eerst het antwoord af te wach-
ten. Daarna kom ik met mijn antwoord. 
Ik ga niet over één nacht ijs, wanneer 
het over de PvdA-fractie gaat! 

Ik keer terug tot de intenties achter 
dit wetsontwerp. Het kan een nieuwe 
loonmaatregel tot gevolg hebben. Na 
het resultaat van gisteravond ligt de 
loonmaatregel well icht in het ver-
schiet. Inmiddels is er in de afgelopen 

acht jaren vijf maal door een kabinet in 
de vrije loonvorming ingegrepen. 
Looningrepen zijn bijna regel gewor-
den. Zij zijn in ieder geval geen uitzon-
dering meer. 

Toch hebben wi j ons daar via inter-
nationale verdragen toe verplicht. De 
International Labour Conference (ILO) 
heeft de Regering dit jaar nadrukkelijk 
voorgehouden dat wi j over de schreef 
dreigen te gaan. Prof. H. ter Heide en 
mevrouw Sanderse hebben er in het 
februarinummer van het'Sociaal 
Maandblad Arbeid ' op gewezen dat de 
Regering met de tegenwoordige re-
dactie van artikel 10 van de Loonwet in 
strijd gaat handelen met de bepalin-
gen van het Europees Sociaal Hand-
vest. Prof. Reynaerts meent in een arti-
kel in 'De Volkskrant' van 2 december 
j l . dat de Regering met weer een nieu-
we loonmaatregel op zeer gespannen 
voet zou komen te staan met hetgeen 
het Europees Sociaal Handvest ter za-
ke voorschrijft. 

Is er eigenlijk wel een land in West-
Europa, waar de contractvrijheid zo 
dikwijls buiten spel is gezet? Je mag je 
dan afvragen wat de oorzaken zijn: de 
koppelingsmechanismen en de hypo-
theek daarvan op de overheidsuitga-
ven en het financieringstekort? 

Op 24 december van het vorige jaar 
kondigde de toenmalige ministervan 
Sociale Zaken (deze heette toen nog 
niet 'Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid'), de heer Albeda, 
het Beperkt loonmatigingsbesluit af. 
Die loonmaatregel heeft het epitheton 
(misschien wel 'ornans') 'partieel' 
meegekregen. Naar verluidt is ook de 
huidige Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van deze innovatie 
van zijn voorganger niet afkerig. Ik 
hoor hem daar graag nader over. Ik 
stel in ieder geval vast dat wat als 'par-
t ieel ' is bedoeld, feitelijk tot effect 
heeft dat de overige onderhandelings-
ru imtetoch wordt geëlimineerd. 

Feitelijk geeft een partiële loonmaat-
regel - met onderhandelaars die zich 
in allerlei bochten moeten wringen -
evenveel narigheid als een algemene 
loonmaatregel. Noch een partiële, 
noch een algemene loonmaatregel zijn 
dan ook, onzes inziens, nu gewenst. 
Als er nu een loonmaatregel wordt ge-
troffen om het regeerakkoord u i t te 
voeren voor het jaar 1982, houdt dit 
geheid vier loonmaatregelen achter-
een in. Het regeerakkoord geldt im-
mers niet alleen voor 1982, maar ook 
voor 1983 tot en met 1985. 

Dit betekent vier jaar geleide loon-
politiek. Het betekent ook dat belang-
rijke maatschappelijke organisaties 
voor eenzelfde periode op nonactief 
worden gesteld of dat zij strikte in-

structies van de Regering moeten op-
volgen, die haaks staan op de princi-
pes van contractvrijheid, decentraal 
beleid en het waarmaken van eigen 
verantwoordeli jkheid. Op den duur is 
dit een uitholl ing van een fundamen-
teel democratisch recht. Een loon-
maatregel betekent voorts dat op-
nieuw echte bezuinigingen zullen wor-
den ontlopen. 

In die zin leidt een loonmaatregel 
gewoon tot uitstel van executie. En 
omdat een loonmaatregel haaks staat 
op de hoogst nodige loondifferentiatie 
(via loonherstructureringen), zal de 
verstarring van de looninkomensver-
houdingen en de verstarring van de ar-
beidsmarkt op deelsectoren compleet 
worden. Bij een loonmaatregel kan de 
Regering bovendien iedere bereidheid 
van de sociale partners vergeten om in 
te steken op haar plannen tot uitbrei-
ding van deeltijdbanen en tot bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid en op 
ónze plannen bij voorbeeld ter bestrij-
ding van de jeugdwerkloosheid. Daar-
voor is immers - dit zat ook in ons plan 
ingebakken - CAO-overleg nadrukke-
lijk noodzakelijk. 

Dit alles leidt tot één slotsom: Rege-
ring, laat de loonvorming in 1982 vr i j ! 
De economische omstandigheden ma-
ken het risico van vrije onderhandelin-
gen nu niet groot en zij maken de on-
dernemingen zelf tot de beste verdedi-
gingslinie tegen te hoge loonclaims. 
Gaan we er bovendien niet prat op, dat 
we zo'n redelijke vakbeweging hebben 
in dit land? Welnu, laat de onderhan-
delaars dan vrij de zeer beperkte ruim-
te zelf decentraal in te vullen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom te 
spreken over het nu voorliggende in-
strumentarium. De VVD-fractie heeft 
grote bezwaren tegen de nieuwe zin-
snede in artikel 10, eerste l id: 'Deze re-
gelen kunnen voor werknemers in ver-
schillende inkomenscategorieën ver-
schillend zijn'. De regelgeving op basis 
van de loonwet moet worden gedra-
gen door het belang van de nationale 
economie. 

Wij zien niet in dat het in het belang 
van de nationale economie en van de 
werkgelegenheid - die ook de heer 
Den Uyl terecht zeer dierbaar is - kan 
zijn, de minima meer te ontzien dan de 
modale vakman, die volgens het van-
morgen uitgebrachte 'Boekje over in-
komens, 1970-1981', van het VNO, 
slechts f 300 per maand netto meer 
verdient dan de minima ontvangen. 

Wij zien ook niet in, dat het in het be-
lang van de nationale economie kan 
zijn dat 9 van 10 werknemers boven de 
23 jaar qua inkomensvorming nog 
meer opeengedrukt moeten worden, 
terwijl zij reeds in een inkomensver-
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houding zitten van 1: 1,8. Wij zien ook 
niet in dat een achteruitgang van ruim 
16% bij de categorie 4x modaal van 
1982 tot 1985, nadat deze groepering 
al met 13,5% is achteruitgegaan in de 
periode 1974-1981, in het belang kan 
zijn van de nationale economie. 

Wie de managers van een industrieel 
elan letterlijk en figuurli jk wegnivel-
leert, kan naar een nieuw elan wel f lui-
ten. Het regeerakkoord met zijn '— 1 tot 
- 4 procent traject' is het wereld-
vreemde produkt van kloosterlingen 
die er niets van begrijpen. Zoiets kan 
ook alleen met een loonknoet worden 
afgedwongen. Het materiaal voor deze 
loonknoet wil len wi j niet leveren. Van-
daar ons amendement op stuk nr. 6. 

Met de aanpassing in de tekst van de 
wet, die de mogelijkheid van bedrijfs-
takgewijze looningrepen doet ver-
vallen, zijn we het in principe niet on-
eens. We hebben geen behoefte aan 
gedetailleerde inkomenspolitiek per 
bedrijfstak. Als de vakcentrale MHP 
dankzij een redelijk sterke positie - ik 
begrijp dat die vakcentrale als enige 
nog steeds groeit en dat zegt wel wat -
in deze of gene bedrijfstak bij voor-
beeld een - 1 t /m - 2 % traject zou we-
ten te bereiken, mag de Regering dat 
niet ongedaan kunnen maken. Immers 
dan heeft het bestaan van de vakcen-
trale MHP natuurlijk volstrekt geen zin 
meer, maar dat heeft de heer den Uyl 
kennelijk ook ingezien. 

Tenslotte is de VVD-fractie het in het 
geheel niet eens met de aanvulling in 
artikel 10, eerste lid met tot doel de 
mogelijkheden tot maximering van de 
vakantiebijslag verder uit te breiden. 
Dit is een aantasting van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebij-
slag. Wanneer dat zou gebeuren, wil ik 
op andere onderdelen de andere frac-
ties wel eens horen. 

Gezien de aard en de wijze van uit-
betaling van de vakantiebijslag leidt 
deze aanvulling tot verder ingrijpen in 
lopende contracten. Uit het al eerder 
geciteerde 'boekje over inkomens, 
1970-1981' blijkt dat de netto ingele-
verde vakantietoeslag voor inkomens 
van f 70.000 tot f 200.000 oploopt van 
1 % naar 65,3%. Als je inkomen stijgt 
word je blijkbaar geacht steeds goed-
koper met vakantie te gaan. Wat is zo 
nog de zin van de vakantietoeslag? 
Vandaar ons amendement op stuk nr. 
7. 

Op 4 maart 1980 adviseerde de 
PvdA-woordvoerder Van der Doef het 
toenmalige kabinet: 'drijf de zaak niet 
op de spits; maak overleg mogelijk'. In 
de nota naar aanleiding van het ver-
slag schrijft de huidige Ministervan 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 
'De weg van overreding is mij sympa-
thieker dan de weg van regelgeving en 
verbodsbepalingen'. Zou de heer Den 
Uyl die zinsneden wellicht boven z'n 
bed wil len hangen? Dan hebben we 
deze verlenging van de tijdelijke loon-
voorziening helemaal niet nodig, en 
dan krijgen wi j zeker geen loonmaatre-
gel. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet beginnen met de 
mededeling dat mijn fractie grote 
moeite heeft gehad met het verzoek 
van de Regering, deze beide wetsont-
werpen in een zodanige spoedproce-
durete behandelen dat zij 10 dagen na 
hun indiening al in deze vergadering 
ter beslissing voorl iggen. Voor beide 
onderwerpen geldt dat er belangen 
van grote groepen mensen in het ge-
ding zijn, die geen enkele kans hebben 
gekregen om hun mening erover te 
geven. De organisaties van werkge-
vers en werknemers zijn niet geraad-
pleegd. 

Zij hebben, zo is ons tot onze teleur-
stelling gebleken, zelfs niet de gele-
genheid gekregen zo ti jdig van de in-
houd kennis te nemen dat zij op eigen 
initiatief of op ons verzoek hun oor-
deel konden geven. In de uiteindelijke 
standpuntbepaling van sommige le-
den van mijn fractie over de wetsont-
werpen speelt hun afkeuring over deze 
wijze van behandeling een belangrijke 
rol. De overgrote meerderheid van 
mijn fractie heeft echter, gezien de 
noodzaak van enigerlei regeling, op dit 
moment over het bezwaar van de 
spoedprocedure heen wil len stappen. 

Het moeilijkste was dat voor velen 
van ons voor wat betreft de wijziging 
van de Loonwet. Wetgeving op een zo 
gevoelig terrein als de onderhande-
lingsvrijheid van vakbonden en werk-
gevers heeft immers al vele moeilijk-
heden en mislukkingen opgeleverd. 
Wijzigingen van de hieromtrent gel-
dende wetgeving vereist zeer in het 
bijzonder zorgvuldige overweging. 
Met alle begrip voor de behoefte van 
de Regering om in de komende ti jd 
over de mogelijkheid te beschikken 
om verschillende inkomenscategorie-
en, verdient het daarom in ieder geval 
aanbeveling om van die mogelijkhe-
den alleen in uiterste noodzaak ge-
bruikte maken. 

Onze behoefte aan meer zorgvuldi-
ge overweging van een wettelijke re-
geling voor het overheidsoptreden in-
zake de inkomensvorming, is ook een 
reden om er op aan te dringen dat 
spoed wordt betracht met het ontwerp 

van de al zo lang in studie zijnde 
Raamwet voor de Inkomensvorming, 
zodat wij hopelijk niet meer van jaar 
tot jaar voor dit soort ad-hoc-oplossin-
gen komen te staan. Overigens zal het 
nog moeilijk genoeg worden om dan 
overeenstemming te bereiken over 
een voor langere ti jd bruikbare rege-
ling. Want de steen der wijzen op dit 
gebied is tot nu toe nog nergens ge-
vonden, niet in Nederland en evenmin 
in het buitenland. 

Mijn fractie betreurt het tempo 
waarin deze ad-hoc-wijzigingen door 
de Kamer in behandeling moesten 
worden genomen te meer, omdat in 
de korte tijd die ook het nieuwe kabi-
net ter beschikking stond, moeilijk een 
ontwerp kon worden uitgewerkt dat 
voldoende evenwichtig kan worden 
genoemd. Er zou reden zijn tot uitvoe-
rige aanvulling en amendering onzer-
zijds, maar daartoe ontbreekt al even-
zeer de ti jd. 

Wij zijn in het algemeen van mening 
dat ingrijpen van de overheid in de 
loonvorming zou moeten voldoen aan 
een drietal randvoorwaarden: ten eer-
ste, dat er ook een doelstreffende be-
perking van andere inkomens, zoals 
honoraria van vrije beroepen, rente, 
winsten en dividenden plaatsvindt; 
ten tweede, dat er ook binnen de loon-
som een meer rechtvaardige verdeling 
wordt gerealiseerd; ten derde, dat de 
met dat ingrijpen gerealiseerde inko-
mensontwikkeling wordt gekoppeld 
aan investeringsplanning en werkgele-
genheidseffecten in de betrokken on-
dernemingen. 

Aan die randvoorwaarden voldoet 
dit wetsontwerp maar zeer ten dele. EI-
ke noodoplossing zal zijn nadelen heb-
ben. Loonmaatregelen, of het dreigen 
daarmee, vormen altijd een tweesnij-
dend zwaard. Meer in het algemeen 
gesteld, zij zijn in strijd met de onder-
handelingsvrijheid die ons land ook 
krachtens internationale verdragen be-
hoort te respecteren. Een regering die 
ter wille van belangrijke macro-econo-
mische doelstellingen haar macht in-
zet om de loonontwikkeling binnen de 
perken te houden, of om een meer ge-
wenste lastenverdeling te realiseren, 
ondermijnt daarmee echter ongewild, 
maar onvermijdelijk, ook de mogelijk-
heden voor de vakbeweging om even-
zeer wenselijke andere ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven te bevorderen. 

Waarom zou een onderneming op 
terreinen als arbeidsverdeling, mede-
zeggenschap of verbetering van ar-
beidsomstandigheden nog tegemoet-
komen aan een vakbond die de tanden 
zijn uitgetrokken? Laten wi j dan nog 
maar zwijgen van de kans dat door het 
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ontbreken van regulering op andere 
terreinen zwarte loonvorming op-
treedt en de beoogde macro-economi-
sche doelstellingen niet worden be-
reikt. 

Vandaar dat wi j grote vraagtekens 
hebben gezet achter de verstrekkende 
bevoegdheden die dit wetsontwerp de 
Regering verschaft. Zeker, het is van 
betekenis dat de Regering niet vraagt 
om de bevoegdheid, in afzonderlijke 
ca.o. 's te kunnen ingrijpen. Het feit dat 
volgens dit ontwerp de eventueel op te 
leggen regels alleen naar inkomensca-
tegoriën kunnen verschillen, wijst op 
de bedoeling om een rechtvaardiger 
lastenverdeling te kunnen realiseren. 
Daarmee zou kunnen worden bereikt 
dat hoger betaalden een groter inko-
mensoffer opgelegd krijgen. Ander-
zijds maakt de wet het óók mogelijk 
dat niet alléén aftopping wordt gereali-
seerd, maar óók een algemeen, voor 
alle inkomens gelijke, procentuele kor-
ting wordt opgelegd, bij voorbeeld op 
de vakantietoeslag. 

Het mag dan ter wille van de totale 
loonsomsti jging een doelmatig middel 
zijn — hoewel wi j dan nog eerder voor-
stander zouden zijn van een gelijke va-
kantietoeslag voor iedereen - maar uit 
een oogpunt van respect voor in de 
meeste ca.o. 's vastgestelde rechten is 
het eigenlijk onwenselijk, een dergelij-
ke korting bij overheidsvoorschrift op 
te leggen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de heer Poppe 
de passage waarover ik een vraag wi l 
stellen, al is gepasseerd. De heer Pop-
pe stelt namelijk dat het nu een ietsje 
beter is met de loonvoorziening dan 
vorig jaar. Vindt hij niet dat het eigen-
lijk nog veel beter was zoals het uitein-
delijk vorm kreeg op 6 maart 1980? Er 
is toen met PvdA-steun een amende-
ment van ons aangenomen. Er kwam 
toen een heel 'clean' artikel 10, lid 1. 
Vindt de heer Poppe dat niet nóg be-
ter, net als ik? 

De heer Poppe (PvdA): Op de reden 
waarom wij nu de voorkeur geven aan 
een andere regeling, kom ik nog terug. 

Wij hebben met voldoening in de 
nota naar aanleiding van het verslag 
gelezen dat het kabinet de eigen ver-
antwoordeli jkheid van werkgevers- en 
werknemersorganisaties zoveel moge-
lijk wi l handhaven, interventie als een 
uiterste middel beschouwt en afkerig 
is van een algemene, generiek werken-
de loonmaatregel. Wij zijn het met de 
Minister eens dat, ook als de onder-
handelingsresultaten in bepaalde be-
drijfstakken afwijken van wat vanuit 

centrale doelstell ingen aanvaardbaar 
kan worden geacht, toch primair ge-
probeerd moet worden, via overleg tot 
overeenstemming te komen alvorens 
tot regelgeving over te gaan. Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn fractie is in meer-
derheid van mening dat er niet aan te 
ontkomen valt om vóór het aflopen 
van de tijdelijke wet van maart 1980 
een nieuwe wettelijke voorziening te 
treffen. Het is niet geheel ondenkbaar 
dat er in de komende maanden op be-
trekkelijk korte termijn toch een partië-
le loonmaatregel nodig is om het ge-
wenste inkomensbeeld voor 1982 te 
kunnen benaderen, hoewel het ons lie-
ver zou zijn als daar dan andere maat-
regelen, die niet ingrijpen in de verant-
woordeli jkheid der organisaties, voor 
worden beproefd. 

Als wij thans echter de wet van 
maart 1980 zonder meer laten aflopen, 
komen we in de situatie dat de Loon-
wet van 1970 weer van kracht wordt, 
waardoor de regering alleen een zeer 
algemene, niet op inkomensniveaus 
afgestemde maatregel zou kunnen op-
leggen. Om die reden meent de meer-
derheid van mijn fractie het wets-
ontwerp zoals het er ligt als een ti jdelij-
ke oplossing en met pijn te moeten 
aanvaarden. 

De heer De Korte (VVD): De vraag is of 
u nu wel consequent bent, gezien het-
geen de woordvoerder namens uw 
fractie de vorige keer heeft gezegd. Hij 
vroeg waarom dit alles nodig was, ge-
zien de loonpauzemogelijkheid die de 
wet biedt. Die mogelijkheid ried hij het 
vorige kabinet aan. Nu doet ü alsof dat 
met dit kabinet niet meer opgaat. U 
moet dat toch eens goed uitleggen. 

De heer Poppe (PvdA): De loonpauze 
heeft nadelen. Veel mensen uit de vak-
beweging zullen zich herinneren hoe 
frustrerend het is, niet te kunnen on-
derhandelen doordat er een loonmaat-
regel boven de markt hangt. In de 
tweede plaats zijn de omstandigheden 
wel iets anders. In een situatie waarin 
iedereen erop achteruitgaat is het drin-
gend noodzakelijk een inkomenspoli-
tiek te realiseren die de lasten zo recht-
vaardig mogelijk verdeelt. Het is voor 
de Regering beter te kunnen beschik-
ken over dit instrument dan over de 
mogeli jkheid een loonpauze af te kon-
digen. 

De heer De Korte (VVD): Toen wi j in 
1980 de discussie voerden over deze 
voorziening was de economische 
groei ingezakt tot min 1 % . Op het mo-
ment dat wi j die discussie voerden 
was dat al gebleken. Nu hebben wij te 
maken met een reële groei van plus 
1,5%, hetgeen voor u blijkbaar een 

ernstiger positie voor de nationale 
economie is. Dit klopt dus niet. Vervol-
gens zei uw voorganger dat het beter 
is dit wetsontwerp terug te brengen tot 
een verlenging van de loonpauze, 
want dat geeft minder risico's. Dat is 
nu toch niet anders! 

De heer Poppe (PvdA): De omstandig-
heden zijn wel degelijk anders. Wij 
praten nu over een algemene achter-
uitgang van het inkomensniveau. 
Zelfs de mensen met een min imumin-
komen gaan erop achteruit, hetgeen 
toen niet het geval was. Aangezien dit 
nu wel het geval is, is er des te meer 
reden om te zoeken naar de mogelijk-
heden de inkomensverdeling in ieder 
geval wat rechtvaardiger te maken. 

De heer De Korte (VVD): U bent goed 
genoeg in de materie ingevoerd om te 
weten dat dit niets met een loonpauze 
te maken heeft. 

De heer Poppe (PvdA): Inderdaad, 
daar kan dan weinig aan veranderen. 

Het wetsontwerp, zoals het er nu 
ligt, aanvaarden wij met pijn. Voor ons 
is het een tijdelijke oplossing. Wij drin-
gen er wel op aan dat de Regering van 
de daarmee gegeven bevoegdheid 
vooralsnog geen gebruik maakt, tenzij 
er zeer bijzondere omstandigheden 
ontstaan. Wij wijzen erop dat in het 
overleg met de Stichting van de Ar-
beid in ieder geval is gebleken, dat 
werkgevers en vakbeweging het, met 
alle verschil in achtergrond, eens zijn 
over de noodzaak tot beperking van 
loonsomsti jging en over de wenselijk-
heid van overleg tussen werkgevers 
en werknemers over arbeidsherverde-
ling en werkgelegenheidsontwikke-
ling. 

Voorts wil len de partijen hun onder-
handelingsvrijheid, ook over de 
loonvorming, behouden en hebben zij 
een voorkeur voor decentrale onder-
handelingen. Dat alles is een reden te 
meer om thans allereerst partijen de 
volle verantwoordeli jkheid te laten 
dragen. Mocht blijken dat de doelstel-
lingen van het regeringsbeleid door de 
feitelijke ontwikkelingen worden ge-
frustreerd, dan geven de thans aan de 
orde zijnde bepalingen, alsmede ande-
re instrumenten, zoals belasting- en 
premieheffing,voldoende mogelijk-
heidtot redressering. 

Wij rekenen er in ieder geval op, dat 
de Regering zal volstaan met een par-
tiële loonmaatregel, waarin voor wat 
de prijscompensatie betreft alleen van 
aftopping sprake is, terwij l een gene-
rieke korting beperkt zal blijven tot de 
vakantietoeslag en dan tot hetzelfde 
niveau als vorig jaar. 
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Overigens zouden wi j het op prijs 
stellen van de Minister een schatting 
te horen van de macro-economische 
gevolgen van een loonontwikkeling, 
wanneer bij afwezigheid van een par-
tiële loonmaatregel de CAO-partners 
zich niet houden aan de door de stich-
ting gesuggereerde aftopping en dus 
prijscompensatie en vakantietoeslag 
gewoon toegepast worden. Wat bete-
kent dat bij voorbeeld voor de werkge-
legenheid en voor de opbrengsten van 
premie en belastingen? 

Onze voorkeur om vooralsnog geen 
loonmaatregel van welke aard dan ook 
af te kondigen, berust niet alleen op de 
door partijen uitgesproken wi l om in 
vrije onderhandelingen tot loonmati-
ging en werkgelegenheidsafspraken te 
komen. 

De heer De Korte (VVD): Wat is dit 
voor een rare methode van iets zeg-
gen? De heer Poppe zegt dat hij niet tot 
een loonmaatregel wi l komen en tege-
lijkertijd zegt hij dat hij een partiële af-
toppingsmaatregel wil om een be-
paald inkomensplaatje tot stand te 
brengen. Dat is ook een loonmaatre-
gel! 

De heer Poppe (PvdA): Ik sluit niet uit 
dat de Regering op een gegeven ogen-
blik snel, binnen een periode van tien 
dagen, een partiële loonmaatregel 
moet kunnen nemen. Daarom willen 
wij deze bevoegdheid nu in de wet 
vastleggen. 

De heer De Korte (VVD): Wil de heer 
Poppe de partiële loonmaatregel wel 
of niet? 

De heer Poppe (PvdA): Als hij verme-
den kan worden, dan heeft dat onze 
voorkeur. 

De heer De Korte (VVD): Dat is een uit-
spraak. 

De heer Weijers (CDA): Een mooie uit-
spraak! 

De heer Poppe (PvdA): Onze voorkeur 
wordt ook ingegeven door de vaststel-
ling dat de voorwaarden, waaronder 
overheidsingrepen in de lonen voor 
ons aanvaardbaarder zijn, eigenlijk 
eerst verder zouden moeten worden 
uitgewerkt. 

Daarbij gaat het ons allereerst om 
het verschil in behandeling tussen 
werknemers en andere inkomenstrek-
kers. Tegenover het opnieuw inperken 
van de onderhandelingsvrijheid van 
de vakbonden staat geen enkele nieu-
we maatregel ten opzichte van andere 
groepen, terwijl het toch duidelijk is 
dat de werknemers ook zonder dit 
wetsontwerp de groep blijven waar-

van de inkomensvorming het sterkst 
van bovenaf wordt beheerst. 

De Regering stelt in antwoord op on-
ze vragen alleen dat via toepassing 
van de tijdelijke Wet normering inko-
mens vrije-beroepsbeoefenaars van, 
althans, deze categorie eenzelfde inko-
mensmatiging zal worden gevraagd. 
Vele anderen blijven dan in eerste in-
stantie nog buiten schot. Dat geldt 
zelfs ook voor vele categorieën vrije 
beroepsbeoefenaren, over wier ge-
middelde inkomensontwikkeling nog 
geen gegevens bestaan, dan wel geen 
vergelijkingsfuncties zijn aangewezen. 

Waar die er wel zijn, is het nog de 
vraag of de in het vooruitzicht gestelde 
eliminatie van de geschatte positieve 
restposten wel altijd het bedoelde ef-
fect heeft op individuele gevallen. 

Wij vragen de Regering dan ook om, 
liefst voor het eventueel uitvaardigen 
van loonmaatregelen, de Kamer te 
rapporteren over de stand van zaken 
ten aanzien van de inkomensbeper-
king van onder andere de diverse 
groepen beoefenaren van vrije beroe-
pen. Ook willen wij de Regering uitno-
digen nog eens na te gaan wat de 
Machtigingswet 1974 voor mogelijk-
heden bood ten aanzien van bij voor-
beeld dividenden, alsmede wat de ver-
kiezingsprogramma's der regerings-
partijen op dit terrein aan desiderata 
bevatten. 

De sociaal-economische situatie is 
er ernstig genoeg voor! Evenals in 
1974 zal het nodig zijn, dat de Regering 
alle inkomenscategorieën ertoe laat 
bijdragen, dat de zwaarste lasten op 
de sterkste schouders komen. Dat dit 
met de voorhanden zijnde wettelijke 
instrumenten kan, valt te betwijfelen. 
De Prijzenwet is voor toepassing op de 
beoefenaren van vrije beroepen lek 
geschoten door de rechter. 

Wij hebben verder de huren op be-
drijfspanden. De beloning op kapitaal 
is thans nog vri jwel ongrijpbaar. Als 
wordt ingegrepen in de onderhande-
lingsvrijheid van de werknemers/vak-
beweging, dan is het toch niet moge-
lijk dat voor andere groepen met het 
wrakke instrumentarium wordt vol-
staan dat tot nu toe bestaat? 

Een tweede aandachtspunt is voor 
ons de vraag, in hoeverre het prijsbe-
leid voldoende garantie biedt, dat de 
door de Regering en ons gewenste in-
komensmatiging mogelijk blijft. 

Dat prijsbeleid wordt ieder jaar rond 
de jaarwisseling opnieuw vastgelegd 
in een algemene prijzenbeschikking, 
waarin wordt aangegeven met welke 
percentages de industrie, de handel, 
de dienstverlening en de overheid hun 
prijzen mogen verhogen. Deze alge-

mene beschikking kan vervolgens 
voor afzonderlijke branches worden 
vervangen door specifieke prijzenbe-
schikkingen, die over het algemeen 
ook weer jaarlijks worden vernieuwd. 

Wij vragen de Minister thans, met 
zijn collega van Economische Zaken te 
overleggen over de mogeli jkheid, 
voorlopig iedere prijzenbeschikking 
die afloopt, zonder enige verhoging te 
verlengen. Naar onze mening zou deze 
gedragslijn moeten worden aange-
houden tot een moment in het voor-
jaar, wanneer er zicht is op de uitkom-
sten van CAO-onderhandelingen en 
op de andere te verwachten kostenstij-
gingen. 

Opp basis daarvan zouden dan de 
beide Ministers een brief aan de Ka-
mer kunnen sturen, waarin een alge-
meen beeld van het te voeren prijs- en 
tarievenbeleid wordt geschetst, zodat 
de Kamer kan discussiëren over het 
wenselijke beleid inzake nieuwe pri j-
zenbeschikkingen. 

In de derde plaats, mijnheer de 
Voorzitter, missen wij in het beeld van 
het voorgenomen loonbeleid een ant-
woord op de vraag hoe werknemers, 
die gevraagd worden mee te werken 
aan loonmatiging, meer controle en 
zeggenschap kan worden geboden op 
de besteding van dat gedeelte van het 
ondernemingsinkomen, dat mede 
door die matiging niet aan lonen en 
sociale lasten wordt uitbetaald. 

Niet alleen het banenplan van de Re-
gering is belangrijk voor het vertrou-
wen in de zin van inkomensoffers, 
maar ook de eigen invloed van werk-
nemers op de gang van zaken in het ei-
gen bedrijf. Met nadruk vragen wi j de 
Regering opnieuw, in ieder geval de 
bevoegdheden van de ondernemings-
raden in die zin te verruimen, dat jaar-
lijks een voortschrijdend investerings-
plan aan de ondernemingsraad moet 
worden voorgelegd. 

De druk op het ook realiseren van 
een dergelijke verplichting zou daar-
naast aanzienlijk worden vergroot als 
ondernemers verplicht zouden wor-
den desgevraagd werkgelegenheids-
overleg met de vakbeweging te voeren. 
Dit legt geen onuitvoerbare plichten 
op de vakbeweging, maar het betekent 
wel een stok achter de deur. 

Het tweede wetsontwerp, mijnheer 
de Voorzitter, betreft de eliminatie van 
de toeslagverwerking. Het gaat vooral 
om die in de bouw-CAO, uit de rege-
lingsloon-index, voor zover deze 
wordt gebruikt bij de herziening van 
minimumloon en sociale uitkering. 

Ik wil hierover kort zijn, hetgeen niet 
betekent dat mijn fractie geen grote 
pijn heeft aan dit voorstel. De grootst 
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mogelijke meerderheid van de fractie 
meent ermee akkoord te moeten gaan, 
ondanks het feit dat daarmee een op-
gelopen achterstand van uitkerings-
trekkers, ambtenaren en trendvolgers 
op de feitelijke loonsituatie in het be-
drijfsleven wordt vastgelegd. 

Dat de bouwvakkers op het moment 
van de toeslagverwerking niet in loon 
vooruitgaan, heeft hiermee weinig te 
maken. Wij nemen met deze operatie 
alleen genoegen, omdat in de huidige 
financiële situatie voor het Rijk de ex-
tra financiële last van ruim 2 mld. de 
realisering van noodzakelijk regerings-
beleid, in de eerste plaats ten behoeve 
van de werkgelegenheid, in gevaar 
zou brengen. 

In de tweede plaats nemen wi j hier-
mede genoegen, omdat de Regering 
vasthoudt aan de garantie dat de mini-
mum-uitkeringen niet meer dan 1 % 
zullen dalen. 

Bij de bepaling, dat de regelings-
loon-index de maatstaf zou blijven 
voor het aanpassingsmechanisme 
hebben wij voor deze gang van zaken 
gewaarschuwd. Onze onvrede brengt 
ons er echter wel toe, de Regering te 
vragen met voortvarendheid de toege-
zegde studie te doen verrichten naar 
de mogelijkheden van een verbeterd 
indexeringsmechanisme, waardoor de 
feitelijke loonontwikkeling directer in 
de index doorwerkt. 

Dan kunnen wi j verlost worden van 
wederom een incidentele doorbreking 
van het aanpassingsmechanisme en 
vermijden wi j inderdaad het ontstaan 
van een koppeling op steeds verdere 
afstand. 

De heer De Korte (VVD): De geachte 
afgevaardigde is het met mij eens, dat 
dit een koppeling op afstand is? 

De heer Poppe (PvdA): Nee, dat zeg ik 
niet. Het is een incidentele doorbre-
king van het aanpassingmechanisme. 
Dit betekent, dat er een zekere afstand 
ontstaat tussen de niveaus; dat valt 
niet te ontkennen. Vorig jaar hebben 
wi j daarvoor gewaarschuwd. De frac-
tie van de geachte afgevaardigde heeft 
ons betoog over het zoeken naar een 
ander indexeringsmechanisme niet 
wil len volgen. 

Nu zitten wi j met de gebakken pe-
ren. De kosten die een compensatie 
daarvoor met zich zouden brengen, 
hebben weer andere macro-economi-
sche nadelen, die wi j zeer betreuren, 
doch waaraan wi j op dit moment wei-
nig meer kunnen doen. Wij zeggen al-
leen, dat er voor de toekomst een op-
lossing moet worden gevonden, zodat 
wij niet telkens weer in zo'n situatie te-
rechtkomen. 

De heer De Korte (VVD): Deze oplos-
sing heeft de fractie van de VVD bij het 
debat over de aanpassingsmechanis-
men aangereikt. Wij hebben toen een 
amendement ingedient om de toe-
slagverwerking uit het aanpassingsme-
chanisme te halen. Als wij die toeslag-
verwerking eruit hadden gehaald, dan 
hadden wi j nu niet deze affaire gehad 
van koppeling op afstand en zouden 
wi j die ook in de toekomst niet heb-
ben. Nu blijven wi j die echter houden 
met deze toeslagverwerking. 

De heer Poppe (PvdA): Nee, ik denk 
dat de oplossing van de geachte afge-
vaardigde betekent, dat er een steeds 
grotere afstand ontstaat. Dat zou het 
onttrekken van de loonontwikkelingen 
in het particuliere bedrijfsleven aan de 
registrering in de regelingsloonindex 
gemakkelijker maken. 

Daarmee wordt in feite de parallellie 
tussen uitkeringen en ambtenarensa-
larissen en de lonen in het particuliere 
bedrijfsleven doorbroken. Dat zou het 
paard achter de wagen spannen zijn 
en in het nadeel werken van de men-
sen die afhankelijk zijn van een be-
hoorlijk aanpassingsmechanisme. 

Wij vragen ons ook in toenemende 
mate af hoe een betrouwbare maatstaf 
kan worden gevonden voor de werke-
lijke koopkracht van minimuminko-
mens. Het lijkt ons zeer de vraag of het 
prijsindexcijfer, gebaseerd op het bud-
get van een gemiddeld werknemers-
gezin, en dan nog uit een tijd met an-
dere kostenverhoudingen, daarvoor 
voldoende is. Wij zullen daarop bij de 
begrotingsbehandeling terugkomen. 

Ten slotte noteren wij dat bij de ko-
mende structurele herzieningen van 
het niveau van de minima ook aan-
dacht zal moeten worden besteed aan 
de achterstand die thans om budget-
taire redenen niet kan worden geconv 
penseerd. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Artikel 10 van de Wet op de 
loonvorming blijkt de creativiteit van de 
wetgever wel te prikkelen. In een ti jds-
bestek van nog geen twee jaar dreigt dit 
artikel een vierde versie te krijgen: Eerst 
de standaard-formulering, over de 
loonpauze, later de bepaling over een 
loonmaatregel die verder strekte dan al-
leen een pauze, toen de mogelijkheid 
om per categorie werknemers de ar-
beidsvoorwaarden vast te stellen en nu 
dan het voorstel om naar loonhoogte te 
kunnen differentiëren. Ik vind dit een 
zaak die moeilijk valt toe te juichen. 

Het respect voor wettelijke bepalin-
gen, zeker bepalingen met zo vèr rei-
kende consequenties, neemt niet toe 

wanneer de wetstekst zelf frequent en 
ingrijpend wordt gewijzigd. Bovendien 
lijkt sprake te zijn van een soort omge-
keerde delegatiebevoegdheid. In 
plaats van dat de Minister nagaat wel-
ke mogelijkheden er voor hem zijn om 
binnen de bestaande wettelijke ruimte 
passende maatregelen te nemen krij-
gen wi j nu steeds meer de situatie dat 
een Minister eerst nagaat welk soort 
loonmaatregel hij zo nodig wi l nemen, 
en daarna voorstellen doet om de wet-
telijke ruimte daaraan aan te passen. 

Omdat het om haastwetgeving gaat 
wordt ook de Sociaal-Economische 
Raad herhaaldelijk gepasseerd. Welke 
urgentie bestond er om de wet van 7 
maart 1980 te wijzigen, in plaats van 
deze te verlengen? Een spoedprocedu-
re is in het geval van een verlenging 
van een bestaande wet immers min-
der bezwaarlijk dan in het geval van 
een wijzigingsvoorstel? Het opnieuw 
passeren van de SER was dan ook 
minder pijnlijk geweest. 

De gewenste wijziging ten aanzien 
van de wettelijke bepalingen over de 
vakantietoeslag had in de desbetref-
fende wet kunnen worden geregeld. 

De mogelijkheid tot het afwijken van 
de in de Wet min imumloon en -vakan-
tiebijslag neergelegde bepalingen had 
dan ook in deze wet zelf een plaats ge-
vonden en niet in een andere wet zoals 
nu. De juridische constructie die nu is 
gekozen, dat in deze wet wordt be-
paald dat van regels in een andere wet 
bij besluit kan worden afgeweken, acht 
ik verre van fraai. 

Verder dan verlenging van de wet 
van 7 maart had de Minister niet hoe-
ven te gaan, omdat deze wet hem vol-
doende mogelijkheden geeft om uit de 
voeten te kunnen. Van de bevoegd-
heid die deze wet ook geeft, maar 
waaraan hij kennelijk geen behoefte 
heeft, hoeft hij immers geen gebruik te 
maken. 

Overigens is er op dit punt dunkt mij 
een onevenwichtigheid in de argu-
mentatie van de Minister. De Minister 
had er alle vertrouwen in dat het cen-
traal overleg tot het door hem gewen-
ste resultaat zou leiden. Nu dit niet ge-
lukt is wi l hij een wettelijke voorzie-
ning achter de hand hebben. Terecht! 
Wanneer echter in een bepaalde 
bedrijfstak toch onverhoopt sterk 
wordt afgeweken van de onderhande-
lingsresuttaten, is overleg en overre-
ding de aangewezen weg. 

Behoeven er dan geen wettelijke 
voorzieningen achter de hand te wor-
den gehouden voor het geval dat ook 
dit overleg niet lukt? Of heeft de Minis-
ter in het geval van het cao-overleg 
meer overredingsmiddelen tot zijn 
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beschikking dan bij het centraal over-
leg? Of denkt hi j : 'die bonden krijg ik 
wel klein, maar die centrales zijn net 
te groot voor een confrontatie'? 

Bestaat overigens niet de kans dat 
de Minister op deze wijze gedwongen 
wordt een gedetailleerde en strakke 
maatregel te nemen zodat er gewoon 
geen reële mogelijkheden meer zijn 
om per bedrijfstak er nog op enigerlei 
wijze onderuit te kunnen komen? Maar 
wat blijft dan nog over van het in de 
memorie van toelichting met zoveel 
woorden genoemde respect voor de 
onderhandelingsvrijheid van de soci-
ale partners? Dat wordt dan een was-
sen neus. 

Mijn fractie is er zich heel goed van 
bewust dat de mogeli jkheid tot ingrij-
pen per bedrijfstak een beperkte mo-
gelijkheid is. Ingrijpen moet zijn in het 
belang van de nationale economie en 
samengaan met andere maatregelen, 
de algemene voorwaarden uit de Wet 
op de loonvorming. 

Nadere regels per bedrijfstak kun-
nen alleen worden gesteld als aanvul-
ling op een algemeen werkende maat-
regel. Die kunnen daarvoor niet in de 
plaats komen en kunnen ook niet die-
nen voor inkomenspolitiek. Dat zal ik 
zeker niet betwistem. Ik hoop echter 
dat de Minister diezelfde begrenzingen 
in het oog houdt als hij zou overgaan 
tot de door hem beoogde algemene 
maatregel. 

Een looningreep kan nodig zijn. De 
wettelijke voorzieningen dienen daar-
voor ook voorhanden te zijn. De in-
greep moet echter niet verder gaan 
dan nodig is. 35 jaar loonbeleid in Ne-
derland heeft inmiddels wel geleerd 
dat dit averechts kan werken. Het stel-
len van randvoorwaarden aan het 
loonbeleid vond mijn fractie altijd vol-
doende. 

De vraag is echter of hiermee nu nog 
kan worden volstaan. Bij een dalend 
inkomensniveau zal de absolute bo-
vengrens steeds meer gaan samenval-
len met de randvoorwaarde. Voorts is 
het de vraag of bij een sterk gedecen-
traliseerd loonoverleg een randvoor-
waarde nog wel zin heeft. Bij centraal 
overleg lijkt de zin daarvan duidelijker 
aanwezig. Verder wordt de behoefte 
aan meer gedetailleerde regelgeving 
groter naarmate de periode van gelei-
de loonpolitiek langer wordt. 

Vandaar dat mijn fractie zich kan vin-
den in de tekst van de wet zoals die nu 
geldt. De partiële loonmaatregel die in 
1981 van kracht was heeft naar ons 
oordeel bevredigend gewerkt. Hij is 
ook correct nageleefd blijkens het in 
de nota naar aanleiding van het ver-

slag vermelde onderzoek. De Minister 
heeft ook zijn voorkeur uitgesproken 
voor een beperkte regelgeving. Op 
grond van dit alles zie ik geen dwin-
gende noodzaak om tot wijziging van 
de tekst van artikel 10, zoals die op dit 
moment luidt, over te gaan. 

Er blijft maar één argument over om 
een tekstuele aanpassing voor te stel-
len. Verwijdering van de mogelijkheid 
tot ingrijpen per bedrijfstak is het wis-
selgeld voor de vakbeweging om een 
flinke nivelleringsmogelijkheid te kun-
nen realiseren. Of het de Minister lukt 
hiermee de vakbeweging te paaien, zal 
de toekomst leren. Vooralsnog ben ik 
geneigd hieromtrent enige scepsis te 
koesteren. 

In dit verband zou ik toch graag nog 
een antwoord krijgen op de door ons 
in het verslag gestelde vraag of de so-
ciale partners op dit moment nu wel 
zo'n behoefte hebben aan een ver 
gaande nivelleringsmogelijkheid. Met 
het oog op een soepele werking van 
de arbeidsmarkt en een verbetering 
van de werkgelegenheidssituatie heeft 
differentiatie in de primaire arbeids-
voorwaarden toch een hogere priori-
teit dan nivellering? De Minister heeft 
goed aangevoeld, dat de gedachte dat 
de sterkste schouders de zwaarste las-
ten moeten dragen mijn fractie aan-
spreekt. Maar een degressieve prijs-
compensatie heeft weinig meer te 
maken met een rechtvaardig draag-
krachtbeginsel. 

Ik vraag mij trouwens af of de Wet 
op de loonvorming wel toereikend is 
voor dergelijke ver gaande maatrege-
len. De maatregel moet zijn in het be-
lang van de nationale economie. Duidt 
dit er niet op dat de maatregel zich pri-
mair moet richten op een macro-eco-
nomische grootheid als het algemene 
loonpeil? Werd ook in 1976 de toen ge-
troffen maatregel niet in verband ge-
bracht met het peil van de loonkosten? 
Daarover kan de overheid haar zorgen 
hebben en ten aanzien daarvan kun-
nen maatregelen worden genomen. 

Maar moet de mate van nivellering 
niet worden overgelaten aan het vrije 
overleg van de sociale partners? Zeker 
nu wi j de brief van de Minister aan de 
sociale partners zijn opvattingen ken-
nen over de door hem gewenste ver-
deling van lasten, voelt mijn fractie er 
weinig voor akkoord te gaan met de 
voorgestelde tekst van de tweede vol-
zin van artikel 10, eerste l id. 

Tegen de bepaling over de mini-
mumvakantietoeslag hebben wij in-
houdelijk geen bezwaar. Ook stemt het 
tot voldoening dat de andere voorge-
schreven maatregelen uit artikel 10 
een breed scala betreffen. De verlen-

ging van de Wet op de niet-c.a.o.-inko-
mens en de bepalingen ten aanzien 
van de arbeidsvoorwaarden over-
heidspersoneel wil ik hier met name 
noemen. 

In de discussie op de Open Forum-
pagina van de Volkskrant sprak profes-
sor Reynaerts er zijn verwondering 
over uit dat in een land als het onze 
met zo'n gematigde vakbeweging zo 
vaak naar het instrument van de loon-
maatregel moet worden gegrepen. In 
de ons omringende landen is de fre-
quentie van dit soort overheidsmaatrege-
len veel minder groot. Het verschil is 
inderdaad opmerkelijk. 

Schuilt de verklaring niet hierin dat 
ook nergens de koppelingen tussen ar-
beidsvoorwaarden in de ca.o. 's en alle 
andere arbeidsvoorwaarden zo veel-
vuldig en zo direct aanwezig zijn als in 
ons land? Men moet al een kluizenaar 
zijn in een hutje op de hei wi l men niet 
directelijk of indirectelijk zijn inkomen 
beïnvloed zien door het loonindexcij-
fer. Daardoor krijgt de overheid al snel 
een eindverantwoordeli jkheid voor het 
totale niveau van de loonkosten. 

Maar de overheid heeft ook een be-
ginverantwoordeli jkheid. Zij kan er 
door haar beleid voor zorgdragen dat 
het loonoverleg niet uit de hand loopt 
en dat het geen resultaten oplevert die 
macro-economisch onverantwoord 
zijn. Ik ben bang dat dit kabinet zich dat 
onvoldoende heeft gerealiseerd. Afge-
zien van het weinig perspectief bie-
dende beleid dat tot nog toe is gepre-
senteerd, worden de sociale partners 
meteen indrukwekkend rijtje lasten-
verzwaringen geconfronteerd, zoals 
accijnsverhogingen, loon- en inkom-
stenbelasting, ziektewet, aardgasprij-
zen. 

Sommige van deze verzwaringen 
waren ook volgens ons absoluut nood-
zakelijk - ik denk met name aan de 
laatste twee - maar dan zullen daar 
toch compenserende maatregelen van 
de overheid tegenover moeten staan, 
wi l de loonontwikkeling niet tot een 
onverantwoorde hoogte stijgen. Dan 
had het tripartite overleg meer kans 
van slagen gehad en was ingri jpen 
misschien niet zo snel noodzakelijk ge-
worden. 

Nu het eenmaal zo ver is, mag het 
kabinet niet voor zijn verantwoorde-
lijkheid weglopen. Een wetteli jke voor-
ziening voor een looningreep, in sa-
menhang met andere maatregelen, wi l 
mijn fractie voor 1982 dan ook toe-
staan. Aan de bestaande tekst van de 
wet geven wij echter de voorkeur bo-
ven de voorgestelde tekst. 
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De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij een eer en een 
genoegen om vandaag voor het eerst 
vanaf deze plaats de nieuwe bewinds-
man van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid toe te spreken. Ik wil begin-
nen, met mijn waardering uit te spre-
ken voor het feit dat deze bewindsman 
dit wetsontwerp voor zijn rekening 
heeft wil len nemen. Ik kan me ech-
ter voorstellen, dat hij even heeft moe-
ten slikken voor hij zover was. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal mij in 
mijn betoog beperken tot een inhou-
delijke bespreking van het wets-
ontwerp betreffende afwijking van de 
aanpassingsmechanismen. Het ande-
re wetsontwerp wordt door mijn colle-
ga Weijers besproken. 

Mijn fractie heeft gesteld dat de me-
morie van toelichting wel erg mager 
was. In dat verband hebben wi j er onze 
bevreemding over uitgesproken dat 
met geen woord is verwezen naar de 
nogal fundamentele discussie die in 
december 1979 over deze problema-
tiek is gevoerd. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt daarop gereageerd met 
de opmerking, dat juist het feit dat des-
tijds zo diepgaand is gediscussieerd, 
het mogelijk maakt om ten aanzien 
van het hier aan de orde zijnde voor-
stel beknopt te zijn. Ik vraag mij af, of 
dat geen argument te meer zou zijn ge-
weest om in de memorie van toelich-
t ing dan ook naar die discussie te ver-
wijzen. 

Ik heb de stukken van destijds nog 
eens nagelezen en dat heeft mij ertoe 
gebracht om het toch ook niet hele-
maal eens te zijn met de Regering. 

Vrijwel de hele Kamer had destijds 
moeite met het voorstel van de Rege-
ring. Zelf stelde de Regering dat het 
ging om 'een uitzonderlijke maatregel 
met een incidenteel karakter in een uit-
zonderlijke financiële situatie'. 

Die uitzonderlijke maatregel was be-
paald niet bedoeld als een precedent. 
Vooral de fractie van de PvdA toonde 
zich daarvoor nogal bezorgd. De heer 
Van der Doef sprak dan ook de vrees 
uit dat met deze maatregel 'al de loop-
plank wordt uitgelegd naar een beslis-
sing na nu, waarbij een volgende toe-
slagverwerking met dit als precedent 
niet zal doorwerken'. 

Is dat echter niet precies wat er ge-
beurt als de Regering nu zegt dat met 
een sobere toelichting kan worden vol-
staan, omdat een fundamentele dis-
cussie twee jaar geleden al heeft 
plaatsgevonden? Zo heeft de Kamer 
het toen niet bedoeld en de Regering 
ook niet. 

Mijn fractie acht ook thans een dis-
cussie nodig die wat verder gaat dan 
het vellen van een ad hoe-oordeel over 
een als incidenteel grpresenteerde 
maatregel. Eigenlijk gaat het daarbij 
om de vraag of, wat destijds be-
schouwd kon worden als een uitzon-
derlijke financiële situatie, dat nu en de 
komende jaren nog zal zijn. Is het geen 
illusie om te denken dat de financiële 
situatie de komende jaren veel beter 
zal zijn dan die van vandaag? 

Als die vraag bevestigend wordt be-
antwoord, betekent dat dan niet dat 
wi j maar zo eerlijk tegen elkaar moe-
ten zijn om toe te geven, dat er nauwe-
lijks enige ruimte zal zijn om toeslag-
verwerkingen te blijven meenemen in 
het indexeringsmechanisme? 

Ik stel die vraag ook, omdat ik me af-
vraag of er geen aanleiding is, te ver-
wachten dat er juist in de komende ja-
ren een vrij sterke neiging zal bestaan 
om veel reeds lang bestaande toesla-
gen in de schaallonen te verwerken. Is 
het niet vrij logisch, te verwachten dat 
er in een periode waarin matiging 
troef is, een behoefte zal ontstaan om 
hetgeen men al heeft, te consolideren 
door het in de schaallonen te verwer-
ken? 

En als dat gebeurt, zal dat er dan niet 
toe leiden dat de Regering zich ge-
dwongen ziet, elk jaar een wets-
ontwerp als het onderhavige in te die-
nen? Mijn fractie zou dat geen fraaie 
vertoning vinden en vraagt zich daar-
om af of het niet verstandig is het kop-
pelingsmechanisme op dit punt nog 
eens nader te bezien. 

Er is echter nog een argument. Bij 
nader inzien ziet mijn fractie toch ook 
aanleiding om vraagtekens te plaatsen 
bij de ratio die ten grondslag ligt aan 
de verwerking van toeslagen in de 
koppelingsmechanismen. In een niet 
gering aantal gevallen lijken zulke 
toeslagen bedoeld te zijn om bepaalde 
ongemakken te compenseren. 

De Regering wijst in dat verband zelf 
op de snelle verbreiding van toeslagen 
voor vuil en onaangenaam werk en op 
de nieuwe toeslag voor vijf-ploegen-
dienst. Ik vraag me af of zulke toesla-
gen die bedoeld zijn als compensatie 
voor inconveniënten, terecht doorwer-
ken in de inkomensontwikkeling van 
inkomenstrekkers die zulke ongemak-
ken niet ondergaan. 

Uit het compenserende karakter van 
deze toeslagen zou naar mijn indruk 
eerder het tegendeel afgeleid moeten 
worden. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is dus duidelijk een evo-
lutie in de gedachtengang van de 
CDA-fractie, zo mag ik het toch wel 

zien? Indertijd kon namelijk diezelfde 
opstelling van de VVD-fractie nog 
geen genade vinden in de ogen van 
het CDA. 

De heer De Vries (CDA): Als de heer De 
Korte goed heeft geluisterd, zal hij ge-
constateerd hebben dat ik gesproken 
heb over 'bij nader inzien'. Ik denk dat 
dit voldoende duidelijk is. 

De heer De Korte (VVD): Dan is het 
duidelijk. 

De heer De Vries (CDA): Aansluitend 
aan hetgeen ik zojuist zei, wi l ik nog 
een opmerking maken over de moge-
lijkheid van een ander koppelingsme-
chanisme. 

Ik heb met belangstelling in de nota 
naar aanleiding van het verslag gele-
zen, dat de Minister een suggestie van 
de PvdA om het aanpassingsmecha-
nisme op bepaalde punten te herzien, 
niet helemaal afwijst. In dat verband 
spreekt de Minister over het wel zeer 
verfijnde en gecompliceerde karakter 
van het huidige mechanisme. Betekent 
dit dat de Minister aan een wat globa-
ler systeem denkt, of moet ik mij daar-
bij iets anders voorstellen? 

Een tweede punt van meer algeme-
ne aard betreft de betekenis die de Re-
gering toekent aan de Wet aanpas-
singsmechanismen (WAM), als waar-
borg voor een welvaartsvaste koppe-
ling tussen actieven en niet-actieven. 
Ik noem dit punt niet om twijfel te zaai-
en of te versterken met betrekking tot 
de opstelling van de CDA-fractie ten 
aanzien van de WAM. Wij beschouwen 
de WAM min of meer als ons eigen 
geesteskind en wi j hebben er geen en-
kele behoefte aan, ons ervan te dis-
tantiëren. 

Wij hebben ook geen enkel be-
zwaar als deze bewindsman dit gees-
teskind van ons wi l vertroetelen. Ik 
denk dat met name de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
dit punt in het kabinet een centrale po-
sitie inneemt. Hij heeft immers ook de 
zorg voor het loonbeleid. Hoe beter hij 
erin slaagt de index van de regelings-
lonen te bewaken, des te gemakkelij-
ker zal het hem vallen de koppetings-
mechanismen te beschermen. 

Ik wi l daarmee niet vooruit lopen op 
de andere wet die mijn collega Weijers 
straks zal behandelen, maar wel deze 
samenhang alvast signaleren. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Is dit een klein dolkstootje 
in de rug van de CDA-Minister Van der 
Stee? 

De heer De Vries (CDA): Dit is geen 
dolkstootje in de rug van de CDA-Mi-
nister Van der Stee. De heer Van der Stee 
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heeft hier gisteren bij het algemene f i -
nanciële debat nog gezegd dat geen 
haar op zijn hoofd eraan dacht zich te 
verwijderen van het regeerakkoord. In 
die zin kan het dus nooit een dolkstoot 
zijn in de rug van de heer Van der Stee. 

De heer De Korte (VVD): De heer Van 
der Stee heeft echter in het openbaar 
bepaalde uitspraken gedaan over de 
komende noodzakelijkheid van het 
denken aan het koppelen op afstand. 
Hij heeft gezegd: 'als de nood heel 
hoog is'. Hij heeft daarvan geen af-
stand genomen. 

De heer De Vries (CDA): De heer Van 
der Stee heeft gisteren namens de Re-
gering gesproken en gezegd dat geen 
haar op zijn hoofd eraan dacht afstand 
te nemen van het regeerakkoord. 
Daaraan houd ik mij. 

Voor ons ligt de wezenlijke waar-
borg voor een welvaartsvaste koppe-
ling tussen miniumloners, uitkering-
trekkers en de overige groepen van 
werknemers dan ook in de Wet aan-
passingsmechanismen. In dat verband 
hebben wi j er in toenemende mate 
moeite mee dat er naast de WAM tel-
kens zo'n grote behoefte bestaat aan 
koopkrachtplaatjes op basis waarvan 
dan weer beoordeeld moet worden of 
er additionele maatregelen nodig zijn 
ten behoeve van minimumloners, be-
jaarden en uitkeringtrekkers, wier in-
komen juist door deze wet gewaar-
borgd worden. 

Wij hebben al meer onze twijfels aan 
de waarde van die koopkrachtplaatjes 
tot uitdrukking gebracht. Het heeft ons 
verheugd dat ook de Ministervan Bin-
nenlandse Zaken zich gisteren nogal 
relativerend over koopkrachtplaatjes 
heeft uitgelaten als het gaat om inko-
mens van ambtenaren. 

Ons brengt dat er geleidelijk aan toe 
om wat die koopkrachtontwikkeling 
betreft het standpunt in te nemen 
WAM is WAM. Met andere woorden: 
de garanties voor een welvaartsvaste 
koppeling zijn neergelegd in de WAM 
en laten we dan niet verder mill imete-
ren in een sfeer van schijnexactheid, 
maar het op dat koppelingsmechanis-
me houden. 

Wij hebben geen behoefte dus aan 
aparte koopkrachtplaatjes tot op tien-
den van procenten nauwkeurig voor 
ambtenaren, bejaarden, arbeidsonge-
schikten, gewone werknemers en wat 
dies meer zei. Als wi j daartoe zouden 
besluiten zou de WAM niet aan beteke-
nis verliezen, maar veeleer aan beteke-
nis winnen. 

Als daarentegen uiteindelijk toch de 
koopkrachtplaatjes blijven domineren 

kunnen wi j misschien de WAM even-
goed afschaffen. De zorg voor de ge-
wenste koopkrachtplaatjes zal er dan 
immers vanzelf toe leiden dat de be-
trokken groepen datgene krijgen wat 
hen naar het oordeel van de Regering 
toekomt. 

Mijn fraktie acht het Regeringsvoor-
stel onvermijdelijk en zal zich dus niet 
tegen het wetsonwerp verzetten. Wij 
zien echter met belangstelling uit naar 
de reactie op onze meer structurele 
opmerkingen. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als de dagen in dit goede 
land korter worden, ontmoeten de so-
ciaal-economische stamhoofden el-
kander voor een rituele dans rondom 
centen en procenten. Elk jaar hopen 
wi j dat zij dan de vredespijp zullen ro-
ken; menigmaal gebeurt dit niet en 
kunnen wi j onze fantasie laten gaan 
over de vraag wie er dan een zware 
pijp moet roken. 

Ik heb al eens vaker gezegd dat het 
beter is - ik hoop dat deze Minister er-
in zal slagen - dat Regering en sociale 
partners elkaar eerder in het jaar ont-
moeten om met elkaar van gedachten 
te wisselen over de ontwikkelingen die 
worden verwacht, alvorens de begro-
ting aan de orde komt in het kabinet. 

Telkenjare - het wordt een gewoon-
te rondom dat overleg - komen er t i j -
delijke wetsontwerpjes als een soort 
van paniekvoetbal. Het lijkt mij ver-
standig bij de begrotingsbehandeling 
met deze Minister van gedachten te 
wisselen over een structurele aanpak 
op termijn om deze zaken te voorko-
men. 

Vandaag is de discussie beperkt tot 
de instrumenten voor het jaar 1982. Ik 
veronderstel dat wi j de Minister vol-
gende week weer zullen ontmoeten, 
wanneer het gaat om het feitelijke ar-
beidsvoorwaardenbeleid voor 1982. 
Mijn bijdrage aan dit debat zal dus be-
perkt blijven tot enige gedachten over 
de instrumenten. 

Het is met de gebruikelijke frisse te-
genzin dat ik over deze zaken kom 
spreken. Naar onze overtuiging is het 
immers de eerste verantwoordelijk-
heid voor werkgevers- en werknemers-
organisaties om hun zaken te rege-
len. Het enige leuke van het debat van 
vandaag is voor mij , te zien hoe de he-
ren Poppe en De Korte ten opzichte 
van elkaar reageren. De heer De Korte 
voelt zich kennelijk weer een geheel 
vrije vogel om zich in de hoge wolken 
van de publiciteit te begeven. 

Goede maatjes ben ik in dit verband 
met D'66. Met die fractie hebben wi j de 

laatste jaren een vrij constante lijn ge-
trokken. Dat zal wel iets te maken heb-
ben met 'rechtsigheid'! 

Mijnheer de Voorzitter! De Albeda-
doctrine die wi j hebben toegepast, 
luidde als volgt: zo veel mogelijk alle 
inkomens bereiken, indien nodig, en 
een fijnmazige hand gebruiken waar 
wat dieper ingrijpen geboden is. Wij 
kunnen zien dat er in de loop der jaren 
een stelselmatige uitbreiding tot stand 
is gekomen in het bereiken van allerlei 
categorieën inkomens. De Minister 
heeft daarop al gewezen in de nota 
naar aanleiding van het verslag. 

Hier en daar is er nog sprake van wat 
los grijp- en graaiwerk, bij voorbeeld 
ten aanzien van de Gooise matras. Ik 
heb daarover enkele vragen gesteld 
aan de Minister. Tot mijn verdriet heb 
ik nog steeds geen antwoord gekregen 
op die vragen. Wil de Minister daar 
nog eens naar kijken? 

Het volgende punt is het treffen van 
mogelijke maatregelen op het terrein 
van inkomens. Ik ga niet zakelijk in op 
de niveaus en dergelijke, want dat zal 
ik op een ander moment doen. Het is 
mij opgevallen dat bijna geen enkel 
contract is gewijzigd, overeenkomstig 
hetgeen Kamer en Regering destijds 
hebben vastgesteld. Dat moet ons aan 
het denken zetten..Ik zal een voorbeeld 
geven. Wanneer wi j zeggen dat de va-
kantietoeslag naar X moet, dan blijkt 
later dat er nauwelijks contracten zijn 
waar die X daadwerkelijk wordt over-
eengekomen. 

Om die reden hoor ik graag van de 
Minister, hoe hij dit punt ziet. Wanneer 
denkt de Minister eigenlijk met een in-
komensmaatregel te komen, als die 
noodzakelijkerwijze moet worden ge-
troffen? Volgens de bekende filosofie 
moet er eerst ruim baan worden ge-
maakt voor de onderhandelaars aan 
de diverse tafels. Het is mogelijk dat de 
meeste onderhandelaars niet eens 
praten over een verlaging van de va-
kantietoeslag of over de aftopping. 
Hoe ziet de Minister dat? 

Onderhandelingsvrijheid staat toch 
voorop en de eerste verantwoordelijk-
heid ligt toch bij de onderhandelaars? 
Hoe denkt de Minister te opereren 
wanneer slechts een kleine minder-
heid van de partners zich in de gewen-
ste richting begeeft? Ik leg de Minister 
deze dwingende vragen voor. Ik vraag 
mij af, hoe hij zijn rol op dat punt ziet. 

De heer De Korte (VVD): Hoe ziet de 
heer Weijers dit punt zelf? 

De heer Weijers (CDA): Ik laat de heer 
De Korte in dezen nog even in een 
waas van geheimzinnigheid. 
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De heer De Korte (VVD): Het is ook 
voor ons erg interessant, de positie 
van de heer Weijers te kennen. Daar 
dient dit debat onder andere voor. 

De heer Weijers (CDA): U weet dat on-
ze positie in dit soort dingen eenvou-
dig altijd dezelfde is, want wij worden 
niet gekweld door het feit dat wij in dit 
Huis van het ene op het andere mo-
ment in een andere verantwoordeli jk-
heid staan. 

De heer De Korte (VVD): U regeert al-
t i jd, hè? 

De heer Weijers (CDA): Zo gaat dat en 
het gaat nog redelijk goed in dit land 
ook. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij vinden 
het merkwaardig in het voorstel van 
de Minister dat deze, als het gaat over 
het beheren van de inkomens en de 
ca.o."inkomens, kennelijk alleen maar 
'de botte hij l ' wenst te hanteren. Ik kan 
het ook anders zeggen: het floret van 
de heer Albeda wenst hij niet. Op dit 
punt kunnen wi j hem niet volgen. 

Onze mening was en is dat, uitgaan-
de van de verantwoordeli jkheidsver-
deling, de c.a.o.-partners het eerst aan 
bal zijn, zij h e t - ik zeg dit er onmiddel-
lijk bij - niet tot elke prijs. Welnu, dan 
is het toch veel logischer om, als erer-
gens iets uit de hand dreigt te lopen, 
daar met het floret heen te gaan en 
niette dreigen met de botte bijl van 
een loonmaatregel die iedereen zal 
moeten treffen? 

Wij hebben erg veel vertrouwen in 
onderhandelaars, maar vinden toch 
dat wi j onze ogen niet moeten sluiten 
vooreen aantal realiteiten. Zo moeten 
wi j onze ogen er niet voor sluiten dat 
er hier en daar inderdaad op de korte 
baan dravende ondernemers zijn en 
handige vakbondsbestuurders. Noch 
ondernemers, noch vakbondsleiders 
behoren tot de engelenschaar. Er zal 
op bepaalde momenten teruggefloten 
moeten kunnen worden. 

De Minister vindt dit ook, want hij 
zegt in zijn antwoord, dat hij dan met 
de betreffende overlegpartners gaat 
praten. Maar dan houdt de Minister 
op, want hij zegt niet dat hij ook de 
mogelijkheid zal moeten hebben om te 
zeggen: 'Dames en heren, dit kan nu 
net even niet,' als die partners hals-
starrig blijken te zijn. De Minister denkt 
dat hij het dan alleen met zijn gezag af 
kan. Nu heb ik altijd eerbied voor een 
Minister en zijn gezag, maar of dit in 
dit soort dingen nu een toereikend 
middel is, is voor ons de vraag. Wij 
hebben de indruk dat de Minister op 
dit punt een beetje koudwatervrees 
heeft. Dit lijkt ons niet zo gewenst. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Mag ik de heer Weijers vra-
gen of dit betekent - als ik hem goed 
begrijp - dat hij het oude artikel 8 aan 
de Minister wil geven, om op die ma-
nier de vrijheid van de loononderhan-
delingen te kunnen begrenzen? 

De heer Weijers (CDA): De heer De 
Korte zal moeten begrijpen dat wij de-
ze minister dezelfde bevoegdheid 
wensen te geven die hij dit jaar heeft 
en die hij mede door toedoen van de 
VVD-fractie heeft gekregen. 

De heer De Korte (VVD): Die minister 
heeft daar geen gebruik van behoeven 
te maken. 

De heer Weijers (CDA): Dat is toch 
mooi ! 

De heer De Korte (VVD): Dan was het 
toch ook niet nodig? 

De heer Weijers (CDA): Daar weet u 
niets van, want u weet helemaal niet 
hoe preventief sommige dingen wer-
ken. En bent u niet op de hoogte met 
wat er de afgelopen zomer in de ha-
vens is gebeurd? Dat weet u toch, 
mijnheer De Korte? 

De heer De Korte (VVD): Zegt u het 
maar! 

De heer Weijers (CDA): Toen is er toch 
ook gesproken en toen heeft de minis-
ter zich tot de partners in de haven ge-
wend in de trant van: 'Goede vrien-
den, gaat het nu wel de goede kant 
uit?' 

De heer De Korte (VVD): Dat is overre-
ding. 

De heer Weijers (CDA): Uitstekend! 
Zolang overreding werkt, gaat het pri-
ma. 

De heer De Korte (VVD): Dat is wat de-
ze minister tot nieuw devies heeft ge-
maakt. 

De heer Weijers (CDA): Dat is pr ima! 
Maar op het moment dat de overre-

ding stokt, vind ik dat een goede be-
windsman over een stuurelement 
moet kunnen beschikken, dat hem in 
staat stelt te zeggen: 'Sorry, maar hier 
houdt het op.' U was het daar het vori-
ge jaar toch helemaal mee eens, mijn-
heer De Korte? 

De heer De Korte (VVD): Hieruit blijkt 
dat u de discussie tijdens dat debat, 
vorig jaar, helemaal niet hebt gevolgd, 
mijnheer Weijers. 

De heer Weijers (CDA): U hebt toen 
toch vóór gestemd? 

De heer De Korte (VVD): Er was toen 
een aardig conflict. De heer Albeda 
heeft toen... Maar daar weet u alles 
van. 

Wij hebben toen uiteindelijk voor die 
wet gestemd, maar er is daar wel een 
discussie bij gehouden. U weet dat 
daarbij op een gegeven moment een 
machtswoord is gevallen. In zo'n dis-
cussie gebeurt het dan, dat je daar op 
een gegeven moment in meegaat. 
Misschien gebeurt dit vandaag wel 
weer, met u, wie zal het zeggen. 

De heer Weijers (CDA): Je moet de 
dag niet prijzen eer het avond is, niet-
waar, mijnheer De Korte? De heer De 
Korte heeft evenwel hier in dit Huis 
vóór die bevoegdheid van de Minister 
gestemd. Dat staat als een paal boven 
water. 

De heer De Korte (VVD): Met een uit-
leg en met een zeer uitdrukkelijke 
voorgeschiedenis daarbi j ! 

De heer Weijers (CDA): Wanneer hij nu 
probeert zich daaronder u i t te wur-
men, vind ik dat uitstekend. Ik heb wel 
eens gedacht dat men misschien bij de 
VVD, naast de JOVD, nog een andere 
groep zou kunnen ontwikkelen: de 
JOJOVD! 

Waarom vinden wi j het toch belang-
rijk dat de Minister over zo'n bevoegd-
heid beschikt? Niet om CAO-partners 
te jennen, integendeel! Maar juist om-
dat wi j een algemene loonmaatregel 
met alle mogelijke middelen wensen 
te voorkomen. Immers, als de Minister 
deze bevoegdheid niet heeft, kan hij 
ervoor komen te staan dat hij dit enige 
middel open heeft om te gebruiken. 

Wanneer bij wijze van voorbeeld in 
Boerenkoolstronkenradeel partners 
dingen gaan overeenkomen waarvan 
de Minister en wij menen dat het ei-
genlijk niet kan, en men is niet tot rede 
vatbaar, dan is de Minister gehouden 
om met het grove middel van artikel 
10 te gaan werken. Ik vind dit onzin, 
want dan moet heel Nederland zuch-
ten onder één enkele CAO. 

Ik geef een tweede overweging, 
waarop ook mijn collega De Vries al 
heeft gewezen. Onze opvatting over 
sociale zekerheid en koppeling zijn 
duidelijk. Juist ter wi l le van die syste-
men is een beperkte mogelijkheid in 
de inkomensgroei geboden. In dit goe-
de land is het nu al zover, dat de ver-
houding 1: 1 is. Elke CAO-werknemer 
is gelijk aan één hetzij arbeidsonge-
schikte, hetzij ambtenaar, hetzij trend-
volger. Ruim 3 miljoen mensen die on-
der CAO's vallen, zijn bepalend voor 
de inkomens van bijna geheel Neder-
land. 

Wij weten allemaal dat die schou-
ders steeds smaller worden en dat de 
last ook steeds zwaarder wordt. Ter 
wille van die solidariteit zal soms een 
ingreep bij een individuele CAO gebo-
den zijn. Overigens zal het middel 
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meer preventief werken dan dat dit 
werkelijk gebeurt. Men kan zeggen zo-
als professor Reynaerts in de Volks-
krant - hij is vanmorgen al genoemd -
laat de partners gaan. 

Dat zou een uitstekende lijn zijn, 
maar niet tot elke prijs. Professor Rey-
naerts zegt gewoon: laat maar gaan en 
als het slecht gaat dan pakken wi j ze 
wel in 1983. 

Welnu, als er sprake is van geen be-
leid, vind ik het dat we l ! Om die reden 
heb ik samen met collega Nypels een 
amendement doen voorbereiden. Er 
waren enkele technische probleem-
pjes, maar dit amendement is naar de 
Kamer onderweg. 

De Minister weet waar het om gaat. 
Wij doen een dringend beroep op de 
Minister om de bevoegdheid die wij 
hem toch wensen te geven, te nemen 
en ons amendement te omarmen. Om 
vóór deze wet te stemmen met alleen 
de inkomensmogelijkheid en het ande-
re niet, zal onze animo niet versterken. 

De heer De Korte (VVD): Wanneer dat 
amendement het niet zou halen, want 
het hele betoog van de heer Weijers is 
eigenlijk speciaal op die bedrijfstaks-
gewijze ingreep gericht, wat dan? 

De heer Weijers (CDA): Ik spreek niet 
over bedrijfstaksgewijze ingreep mijn-
heer De Korte, dat moet u onmiddelijk 
afleren. Ik spreek over ingrepen per 
CAO. 

De heer De Korte (VVD): Laten wi j ons 
dan concentreren op de ingreep per 
CAO. Wanneer dat amendement nu 
eens niet wordt aangenomen, gaat de 
heer Weijers dan tegen die wet stern-
men? 

De heer Weijers (CDA): Wat bent u 
toch een nieuwsgierig mannetje hè! 

De heer De Korte (VVD): Zeker als de 
heer Weijers spreekt, ben ik ontzettend 
nieuwsgierig. Immers, wanneer hij 
spreekt, weet je nooit precies welke 
kant het uitgaat. Ik wi l dan altijd in een 
vroeg stadium een paar dingen uitzet-
ten om die duidelijkheid eruit te krij-
gen. 

De heer Weijers (CDA): Wij kennen 
elkaar langer dan vandaag. 

De heer De Korte (VVD): U zegt dus 
nog niets? 

De heer Weijers (CDA): Wat zou u 
doen als u hier stond? 

De Voorzitter: Willen de heren de dis-
cussie enigermate bespoedigen? 

De heer Weijers (CDA): Ja, mijnheer 
de Voorzitter, ik sluit mijn betoog nu 
meteen af. Wij wensen ons stelsel van 

sociale zekerheid niet naar de knoppen 
te laten helpen, noch door honderd 
ondernemers, noch door duizend 
Schellings! 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het eerst 
hebben over de verlenging van de Wet 
van 7 maart 1980 en de wijzigingen 
van de Wet op de loonvorming. Met 
deze wijzigingen, verlaging van de 
maximumvakantietoeslag en aftop-
ping van de prijscompensatie bij an-
derhalf maal modaal, heeft mijn fractie 
heel wat minder moeite dan met de 
verlenging van de Machtigingswet. 

Ik wi l voorop stellen, dat de PPR 
vindt dat het parlement vanuit een dui-
delijke invloed op het totale inkomens-
beleid, de ruimte moet kunnen aange-
ven waarbinnen de inkomens zich kun-
nen bewegen en waarbinnen vrije on-
derhandelingen mogelijk zijn. Be-
voegdheden voor de Regering ten 
aanzien van de loonontwikkeling slui-
ten wi j dus niet uit. 

Bij de discussie in de Kamer in maart 
1980 ging het ons ook om de context 
waarbinnen de bevoegdheden worden 
gevraagd. Wat de invloed op het totale 
inkomensbeleid betreft, stelden wi j 
vast dat de brief van de toenmalige mi-
nister, de heer Albeda, niet sprak over 
de inkomens uit huren, rente, dividen-
den uit buitenlandse fondsen en specu-
latiewinsten. De brief sprak ook niet 
over afroming van superwinsten, met 
name van de winsten door verhoging 
van de energieprijzen. 

Ten aanzien van de vrije beroepen 
was hij minder stringent dan voor de 
CAO-Ionen en voor de inkomens van 
ambtenaren. Het prijs- en tarievenbe-
leid was onvoldoende duidelijk; de 
versnelde afbouw van de zogenaamde 
positieve restpost in twee jaar - op 
zich positief - was al voorzien en bood 
bovendien geen soelaas tegen de op-
voering van het aantal verrichtingen. 
Ook ten aanzien van de topsalarissen 
bij de overheid was alleen overleg 
voorzien. 

Al met al waren wi j toen van mening 
dat de plannen die er lagen niet de 
naam 'samenhangend inkomensbe-
leid' verdienden. 

Als ik daaraan getoetst en daarnaar 
kijkend de huidige plannen overzie, 
vallen mij twee kleine verbeteringen 
op: leden van gedeputeerde staten, 
wethouders en nog een paar anderen 
worden toegevoegd en het beleid ten 
aanzien van de vrije beroepen is dui-
delijker, hoewel nu - twee jaar later -
voor de afbouw van de positieve rest-
post opnieuw de termijn van twee jaar 
wordt opgevoerd. 

Al met al moet mijn conclusie blij-
ven - het staat de Minister-President 
vri j , deze aan te vechten - dat van een 
samenhangend inkomensbeleid niet 
gesproken kan worden. 

Mijn tweede belangrijke vraag is, 
welke werkgelegenheid de voorgeno-
men loonmatiging oplevert. Onze 
vaststelling in 1980 was, dat in het eco-
nomisch beleid opnieuw de nadruk lag 
op verbetering van dé rendementen 
van hét bedrijfsleven en dus op de ka-
pitaalintensieve industrie, die slechts 
arbeidsplaatsen uitstoot. Dat is nu niet 
veranderd. 

Het arbeidsplaatsenplan is boven-
dien nog niet concreet ingevuld. Hoe-
wel de Kamer bij de algemene be-
schouwingen een motie aannam, def i -
nanciële mogelijkheden voor arbeids-
projecten voor werkloze jongeren 
substantieel te verruimen, wordt deze 
motie in de brief van 27 november niet 
genoemd. De f 1 mld. ombuigingen op 
de begrotingen kosten concrete ar-
beidsplaatsen. Wij hebben gisteren 
gehoord dat niet bij benadering is vast 
te stellen, hoeveel dit er zijn. De verho-
ging van de indirecte belastingen kost 
concrete arbeidsplaatsen. Hoeveel, 
kunnen wij niet precies schatten, zei 
Minister Van der Stee. Volgend voor-
jaar zijn opnieuw miljarden aan om-
buigingen te verwachten. Dat betekent 
opnieuw verlies van arbeidsplaatsen. 

Ik denk niet dat deze Minister ons 
zelfs maar de garantie kan geven, dat 
hij deze negatieve effecten met zijn 
werkgelegenheidsplan alleen maar 
kan goedmaken, laat staan dat hij de 
garantie kan geven van een duidelijk 
positief saldo. Ik spreek hiermee ove-
rigens zeker geen negatief oordeel uit 
over het werk dat de Minister van Soci-
ale Zaken voor een werkgelegenheids-
plan verzet. 

Als mijn conclusie dat er geen zeker-
heid is van beduidend meer werkgele-
genheid juist is, rijst de vraag of er 
wellicht een garantie is voor meer zeg-
genschap. Krijgen de gemeenschap en 
de werknemers werkelijk iets te vertel-
len over de investeringen en over dat-
gene wat met de hogere rendementen 
gaat gebeuren? Zijn hierover in de 
brief concrete aanwijzingen te vinden? 

Expres stel ik exact dezelfde vragen 
als ik vier jaar geleden deed. Ik wil 
rechtuit politiek bedrijven. Het zijn 
overigens vragen die ook deze Minis-
ter niet onbekend in de oren zullen 
klinken. Wij hebben toen de volgende 
balans opgemaakt. Opnieuw is bezui-
niging op noodzakelijke overheids-
voorzieningen niet uitgesloten. Op-
nieuw dreigt aantasting van de sociale 
zekerheid. 
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De voorstellen met betrekking tot 
de CAO-Ionen, ambtenareninkomens 
en trendvolgers zijn niet ingebed in 
een totaal-inkomensbeleid gericht op 
eerlijk delen. De matigingsvoorstellen 
zijn geen onderdeel van een totaalbe-
leidspakket dat voldoende perspectief 
biedt voor de toekomst, qua werkgele-
genheid en zeggenschap. 

Deze vier punten gaven toen onze 
conclusie weer. In dat kader konden 
wi j niet instemmen met de ver gaande 
bevoegdheden die de Regering vroeg 
met betrekking tot de totstandkoming 
van lonen en andere arbeidsvoorwaar-
den van de groepen waarop zij toeval-
lig greep had. Jaap van der Doef zei 
toen namens de PvdA-fractie, dat hij 
zich afvroeg waarom in de periode tus-
sen het oude artikel 10 en de raamwet 
inkomensvorming de regering zo ver 
strekkende bevoegdheden wilde heb-
ben zonder behoorlijk overleg met het 
bedrijfsleven, zonder SER-advies en 
zonder het parlement in staat te stellen 
tot breder en dieper beraad in eigen 
kring en daarbuiten. 

Ik zal het zakelijk houden en niet 
meer citeren uit de bijdrage van de 
heer Van der Doef. Misschien heeft de 
Minister heel duidelijke nieuwe argu-
menten in petto, waarmee hij ons nog 
kan overtuigen. Ik ben toch bang dat 
dit niet meer lukt. Na gisteren lijkt een 
loonmaatregel haast onvermijdelijk. 
Wat daarmee onder meer zal worden 
afgedwongen, is een koopkrachtver-
mindering van 1 % voor de mensen 
meteen min imuminkomen. 

Dat is gisteren nog eens gebleken in 
verband met een amendement van 
mijn fractie op het wetsontwerp tot 
wijziging van de loon- en inkomsten-
belasting. Wij zijn het niet eens met 
strak vasthouden aan die min 1. Wij 
zien namelijk het vervolg al op ons af-
komen: wi j schieten door die min 1 
heen en straks moeten wi j opnieuw de 
ellendige discussie voeren over een 
eenmalige uitkering voor zogenaamde 
echte minima. 

Minister Den Uyl: Waarop baseert u de 
veronderstelling dat wi j door de min 1 
heenschieten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Het 
is mijn vrees. 

Mijnheer de Voorzitter! De centrale 
vraag bij de Bouwtoeslagwet is of het 
uitgangspunt van het bruto-aanpas-
singsmechanisme, zoals vastgelegd in 
de WAM, mag worden doorbroken als 
zuiver en alleen budgettaire argumen-
ten daartoe aanleiding geven. Nee, 
antwoordden twee van de huidige re-
geringsfracties in december 1979 die 

toen oppositiepartijen waren. Terecht 
werd toen van de kant van de fractie 
van de Partij van de Arbeid gesteld, 
dat het hier geen systeemfout en geen 
dubbeltell ing betrof, maar de beoorde-
ling van hetgeen wij onder loonont-
wikkeling verstaan en wil len verstaan. 
Handhaving dus van de integrale 
doorvoering van het koppelingsme-
chanisme. Mijn fractie had hetzelfde 
standpunt. 

In de memorie van toelichting ging 
het nog om een budgettair effect van 
f 1,6 mil jard. Het gaat nu om f 2,3 mil-
jard. Tussen het moment van indie-
ning van de memorie van toelichting 
en het moment van indiening van de 
memorie van antwoord zitten tien da-
gen. Het scheelt dus f 70 miljoen per 
dag. Ik snap niets van die berekenin-
gen. Ik begrijp niet hoe in tien dagen 
zo'n groot verschil kan ontstaan. 

Welke van deze twee berekeningen 
is waar? Ligt de waarheid misschien 
ergens in het midden? Ik vind het niet 
duidelijk. Bijna f 1200 miljoen drukt op 
de rijksbegroting vanwege de door-
werking in de ambtenarensalarissen 
en de salarissen van de trendvolgers. 
Waarom wordt niet al het mogelijke 
gedaan om, onder vasthouding van 
het bruto koppelingsmechanisme, in 
het ambtenarenoverleg de nietdoorbe-
rekening aan de orde te stellen? Wij 
begrijpen niet waarom dat niet moge-
lijk is. 

Ik kom bij mijn laatste, brandende 
vraag. Als je de indexering in elk geval 
wi l t handhaven, zoals de Regering, 
waarom moet dan naast een loonwet, 
ook een bouwtoeslag ingevoerd wor-
den? 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook wij hebben kritiek op 
de gang van zaken rondom deze wets-
ontwerpen. Wij hebben al opgemerkt 
dat geen SER-advies is gevraagd. Zij 
zijn zeer korte tijd voor de behandeling 
aan het parlement voorgelegd. Wij 
achten dat in strijd met de zorgvuldig-
heid en het maakt de parlementaire 
zeggenschap ook min of meer tot een 
farce. 

Overleg met maatschappelijke orga-
nisaties, met de vakbeweging, wat 
toch uitermate belangrijk is in dit soort 
zaken, is onmogelijk. De inhoud van 
deze wetsontwerpen is bij deze organi-
saties nog nauwelijks bekend. Ik ben 
overigens niet de eerste die dit op-
merkt. Ook de heer De Korte heeft ge-
citeerd uit het debat dat op 4 maart 
1980 plaatsvond. Het kamerlid Den Uyl 
zei toen: de Kamer wordt nu gevraagd 
het beleidspakket van de Minister van 
Sociale Zaken te beoordelen, dat hier 

tien dagen geleden is neergedwarreld, 
plus een wetsontwerp van ongemeen 
ingrijpend karakter, dat 14 dagen gele-
den werd ingediend'. 

Ook hij achtte toen de gang van za-
ken in strijd met de regels van elemen-
taire zorgvuldigheid. Met die uitspraak 
van het kamerlid Den Uyl ben ik het 
helemaal eens, met het verschil dat 
het wetsontwerp nu geen 14 dagen, 
maar tien dagen geleden werd inge-
diend. 

De tijdsdruk op zichzelf wordt als ar-
gument gebruikt. Dat is natuurlijk geen 
argument. Verder wordt in de nota 
gezegd, dat men bij indiening 
na afloop van het overleg met de soci-
ale partners in grote t i jdsproblemen 
zou zijn gekomen. De parlementaire 
behandeling zou dan in een ongewoon 
tijdsbestek moeten zijn geperst. Ik vind 
dat wel tonen van begrip voor het par-
lement, maar hoe noemt de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid deze gang van zaken? Ruim-
schoots de tijd voor een zorgvuldige 
voorbereiding, lijkt mij erg sterk uitge-
drukt. 

De parlementaire verantwoordelijk-
heid kan wat ons betreft, niet met ver-
wijzing naar de ti jd zo maar opzij wor-
den gezet. Bovendien kan de vraag 
worden gesteld waarom men zoveel 
haast heeft met dit soort wetsontwer-
pen. Wat ons betreft, hoeven deze wet-
ten er niet te komen. Wel is haast no-
dig bij het werkgelegenheidsbeleid, 
dat maar niet echt wil komen. 

Ik kom bij de inhoud van de wetsont-
werpen. Ik begin met het wetsontwerp 
inzake afwijking aanpassingsmecha-
nismen. 

Via alle aantastingen van de sociale 
verzekeringswetten - ik denk dan aan 
de 130 dagen, de aantasting van de 
daglonen en het hele bestekbeleid dat 
onder het vorige kabinet gevoerd is -
is grote onzekerheid ontstaan bij de 
mensen die werkloos of arbeidsonge-
schikt zijn. Het gaat niet alleen om een 
stuk bestaanszekerheid dat zij hebben 
verloren doordat zij uit het arbeidspro-
ces zijn gestoten, maar het gaat nu ook 
om de vraag wat te verwachten valt 
van de gang van zaken rondom hun in-
komen. De wet aanpassingsmechanis-
men geeft ten minste nog een bepaalde 
zekerheid, hoewel ook daar al schonin-
gen zijn toegepast. Hierbij denk ik aan 
de zogenaamde minder-meer-discussie 
van de heer De Graaf. 

Wat is zo belangrijk aan dat 'stuk' ze-
kerheid? De essentie van deze wet is 
natuurlijk dat, ongeacht politiek en 
economisch beleid, er een koppeling 
blijft tussen de lonen van de werken-
den en de mensen met een uitkering. 
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Wat zien wij nu? Ook bij dit wets-
ontwerp wordt dezelfde koppeling 
voortdurend ter discussie gesteld en 
de mensen worden daar doodziek van. 

Overigens ben ik weer niet de eerste 
die dit zegt. Van de zijde van de Partij 
van de Arbeid werd bij monde van de 
heer Van der Doef in december 1979 
gezegd: 

'Het moet afgelopen zijn met de half-
jaarlijkse of jaarlijkse discussies over 
kortingen, correcties, systeemfouten 
in de sociale verzekering.' 

Dat waren en zijn w i j met hem eens, 
hoewel ik niet weet of hij nog steeds 
dezelfde mening heeft; ik betwijfel dat. 

Het is daarom onbegrijpelijk, dat nu, 
onder verantwoordeli jkheid van een 
Minister van de Partij van de Arbeid, 
hetzelfde gebeurt, op het moment dat 
deze index tot een redelijke verhoging 
dreigt te leiden. Er wordt gezegd: 
'budgettaire redenen', en dat leidt na-
tuurlijk, zoals te verwachten valt, tot de 
opmerking van de fractie van de VVD: 
'zie je wel , het consequent toepassen 
van de Wet aanpassingsmechanismen 
leidt nu eenmaal tot onaanvaardbare 
financiële gevolgen'. 

Wij wil len de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid waar-
schuwen, dat een dergelijke aantas-
ting van het mechanisme, zoals nu 
wordt voorgesteld, openingen biedt 
voor rechts om hetzelfde mechanisme 
steeds verder terug te dringen en het 
uiteindelijk opzij te zetten. Dit blijkt ook 
wel uit de bijdrage van de zijde van de 
fractie van de VVD in dit debat. Waar 
komt anders de ontkoppelingsdiscus-
sie vandaan? De koppeling - en dat is 
nu eenmaal een feit - wordt op dit mo-
ment losser gemaakt en men kan in-
derdaad spreken over een koppeling 
op afstand. 

Het argument dat de inkomensposi-
tie van de bouwvakker geen wijziging 
heeft ondergaan, kunnen wi j toch niet 
serieus nemen. Het verwerken van de 
toeslagen in de schaallonen brengt nu 
eenmaal meestal met zich, dat de ba-
sislonen worden verhoogd. Hier staat 
echter tegenover, dat de toeslagen er-
gens anders afvallen. Het gaat niet om 
een voordeel voor de gekoppelde in-
komens: het gaat juist om het inhalen 
van een achterstand. 

Die toeslagen zijn nooit doorbere-
kend, hoewel zij in feite allang tot het 
normale loon van de gemiddelde 
bouwvakker behoorden. Hiervan heb-
ben het min imumloon en de sociale 
uitkeringen echter nooit geprofiteerd 
en dat zou nu terecht wél gaan gebeu-
ren. 

De Minister zegt, dat het een inci-
dentele afwijking van de wet is. Wij be-
twijfelen dat. Het is iedere keer zo, als 
er toeslagen aan de orde zijn; boven-
dien opent het alle mogeli jkheden, bij 
de volgende verwerking van toesla-
gen, die ongetwijfeld nog zullen ko-
men, opnieuw af te wijken met een be-
roep op deze situatie. 

Onze vraag is dan ook: waar begint 
de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan? Hij zegt toch 
zelf, dat het effect van de toeslagver-
werking moet doorwerken en dat dit 
ook bij deze wet hoort. Het is geen sys-
teemfout, het is het systeem dat zo 
werkt; dat is een goede zaak. 

Als een dergelijke aantasting door-
gaat dan werken maatregelen, zoals 
nu worden voorgesteld, alleen maar 
een verdere achteruitgang van de mi-
nima en van de sociale uitkeringen in 
de hand, terwij l wi j weten dat de koop-
kracht van deze inkomens reeds on-
aanvaardbaar is aangetast. Een grote-
re afstand tot de verdiende lonen 
dreigt. 

Het is toch niet voor niets, dat wi j al-
le ellende hebben meegemaakt met de 
eenmalige uitkering. Tijdens het debat 
daarover heeft de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
mevrouw Dales, nog gezegd te wil len 
zoeken naar structurele oplossingen. 
Hoe staat dat in verhouding tot dit 
wetsontwerp? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wil len de 
Minister dan ook zeggen: ga hiermee 
niet verder, tast de minima niet nog 
meer aan en tast vooral ook de zeker-
heid van de mensen die moeten leven 
van een min imumloon of een sociale 
uitkering, niet nog meer aan. Dat heeft, 
naar onze mening, ernstige maat-
schappelijke en economische gevol-
gen. 

Bovendien legt dit wetsontwerp ook 
een onaanvaardbare druk op het nog 
te voeren ambtenarenoverleg. Wordt 
men op deze wijze niet voor voldon-
gen feiten geplaatst? Wat heeft het 
overleg op dit punt dan nog voor zin? 

Ook voor de behandeling van het 
wetsontwerp inzake de verlenging van 
de Wet van 7 maart 1980 geldt onze 
kritiek op dezelfde wijze. Ook hierbij 
wordt gevraagd steun te verlenen aan 
een wetsontwerp, zonder dat van een 
grondige zeggenschap van het parle-
ment, in samenspraak met maatschap-
pelijke organisaties, sprake kan zijn. 

Ik zei het reeds, bij de FNV was het 
wetsontwerp tot vóór gisteren nauwe-
lijks bekend en dat - zo lees ik in de 
toelichting - terwijl het in feite niets te 
maken zou hebben met de onderhan-
delingen. 

Wat moet ik hiervan geloven? Is het 
dan slechts een soort historisch werk-
je, dat goed is voor de boekenkast en 
hoe zit het dan na gisteravond? Ik wil 
deze vraag uitdrukkelijk aan de Minis-
ter stellen. Wij zijn nieuwsgierig; hoe 
zit het nu met de onderhandelingsvrij-
heid van de vakbeweging? 

Zal er als er een verkeerde ca.o., al-
thans een in de ogen van de Regering 
verkeerde ca.o. wordt afgesloten al 
een loonmaatregel dreigen? Graag ho-
ren wij daarover wat meer. 

Wie zegt overigens niet of met de in-
diening van het wetsontwerp al druk 
op de onderhandelingen is uitgeoe-
fend? Naar onze mening is dat stellig 
het geval. De ondernemers kunnen 
zich toch nu al gesteund voelen door 
een kabinet dat bereid is, zo spoedig 
mogelijk het wettelijk instrumentarium 
voor een ingrijpen klaarte leggen. Ons 
standpunt hierover is bekend. Wij wi j -
zen iedere wet die de mogelijkheid 
biedt tot beperking van de onderhan-
delingsvrijheid principieel van de 
hand. 

Wij vragen ons af wat wij hebben 
aan het met de mond belijden van de 
contractsvrijheid, zoals overigens ook 
de VVD doet. Zij kan beter haar mond 
houden, vinden wi j . Het is uitermate 
hypocriet, nu te stellen dat de onder-
handelingsvrijheid het hoogste goed 
is, terwij l het toch haar regering was 
die Albeda al zijn mogelijkheden tot 
beperkingen gaf. 

Naar onze mening treft de gang van 
zaken de vakbeweging op vele manie-
ren. Ik heb al gezegd dat zij geen reële 
kans heeft gehad, de zaken in het par-
lementte beïnvloeden. Bovendien 
dreigt een verdere verzwakking van de 
vakbeweging, doordat de mensen het 
nut van een vakbeweging die aan ban-
den wordt gelegd ook niet meer inzien. 
Het is slecht voor het parlement zelf. 

Maatregelen als deze wetsontwer-
pen werken tegen de maatschappelij-
ke organisaties, tegen de vakbeweging 
in. Het gevaar blijft dan bestaan dat 
belangrijke groepen mensen antiparle-
mentair gezind zullen raken. Regering 
en parlement treffen zich zelf als zij zul-
ke fundamentele rechten proberen te 
treffen. Naar onze mening zouden de 
fractie van de PvdA en haar vertegen-
woordigers in de Regering er daarom 
goed aan doen, de positie van de vak-
beweging te versterken in plaats van 
te verzwakken, juist onder de huidige 
economische omstandigheden, waar-
in het voor de werknemers al niet zo 
gemakkelijk is, onderhandelingen te 
voeren. 

Dat betekent ook dat wi j in feite vin-
den, dat de PvdA-fractie en haar verte-
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genwoordigers in de Regering eraan 
zouden moeten werken dit wets-
ontwerp en het andere wetsontwerp 
waarover ik sprak van tafel te schui-
ven. Want hoe gaat het? De mensen 
zien ook wel dat het bezuinigingsbe-
leid van de afgelopen jaren alleen 
maar meer werkloosheid heeft opgele-
verd, evenals een daling van de koop-
kracht. Er zijn heel wat mensen in Ne-
derland daardoor in de grootste pro-
blemen gekomen. Een vakbeweging 
die dan nog eens aan banden wordt 
gelegd wordt - ik heb het al gezegd -
ernstig in haar bestaan bedreigd. 

Naar onze mening moet de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid ook beseffen, dat, onder welke 
formule hij dan ook een loonwet wenst 
of erover spreekt, dat op zich zelf een 
ernstige bedreiging is voor het voort-
bestaan van een sterke vakbeweging 
en dat terwij l hij toch ook de vakbewe-
ging nodig heeft, ook voor de zaken 
die hij zelf zegt te wil len bereiken. 

Ik noem het terugdringen van de 
werkloosheid, het beschermen van de 
sociale uitkeringen. Die doelstellingen 
kunnen niet steunen op het afbreken 
van de vakbeweging, maar moeten 
juist worden bereikt met steun van de 
vakbeweging. Dat kan niet zijn de 
steun voor een loonmaatregel, maar 
het moet steun op basis van contracts-
vrijheid zijn. 

Bovendien - dit is zeer principieel -
is het ook een kwestie van democratie. 
Aantasting van de onderhandelings-
vrijheid van de vakbeweging staat vol-
gens ons op zeer gespannen voet met 
het Europees Sociaal Handvest. Wij 
staan daarin niet alleen. Wij voelen 
ons daarin onder meer gesteund door 
het meer genoemde artikel van prof. 
Reynaerts in 'de Volkskrant'. Ove-
rigens is, zoals al eerder is opgemerkt 
in dit debat, Nederland in West-Europa 
de koploper bij het buiten spel zetten 
van de contractsvrijheid. Dat is een du-
bieuze faam voor een land waarin de 
democratie toch, terecht, als hoog 
goed wordt beschouwd. 

Onze partij heeft met genoegen ge-
zien hoe lyrisch sommigen zijn over 
het verwerven van vakbondsvrijheid in 
Polen. Dat is ook een goede zaak. Het 
zou echter aardig zijn als de Regering 
ook hier eens ernst maakte met de 
contractsvrijheid in de praktijk. 

Er wordt gezegd dat het maar om 
een partiële loonmaatregel gaat. Dat 
maakt de zaken toch niet fundamen-
teel anders? Ook beperkte loonmaatre-
gelen drukken op de onderhandelin-
gen. Collega Weijers heeft al gezegd 
dat zij preventief werken en dus in het 

voordeel van de ondernemers. De 
ruimte voor de vakbeweging wordt er 
kleiner door. Naar onze mening staat 
het mes op de keel van de vakbewe-
ging, ook door de indiening van dit 
wetsontwerp. 

Het gaat in feite om het volgende: Of 
vri jwil l ig meewerken aan het uitzicht-
loze matigen dat nu al honderdduizen-
den werklozen heeft opgeleverd en dat 
noch enig positief effect noch enig per-
spectief biedt, óf een ingreep in de 
vakbondsvri jheid. 

Wij wi l len de Minister zeggen: Haal 
dat mes van de keel van de vakbewe-
ging, anders keren de mensen zich 
nog verder af van hun maatschappelij-
ke organisaties en van de politiek. 

D 
De heerWillems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Het debat van vandaag lijkt 
welhaast een spiegelbeeld van het de-
bat van 4 maart 1980. Het is toch wel 
aardig de vervanging van toneelspe-
lers te zien gebeuren. Overigens be-
hoeven de centrumpartijen - CDA en 
D'66-al leen maarom hun as te draai-
en. De PvdA verdedigt nu een voorstel, 
dat vri jwel identiek is aan het vorige, 
terwij l de VVD zich nu als behoeder 
van de vrije loononderhandelingen 
opwerpt. 

Het is interessant de discussie ver-
der te volgen. Onze fractie kan zich in 
ieder geval houden bij haar opstelling 
die zij altijd inneemt ten opzichte van 
dit soort wettelijke maatregelen. Het 
moge duidelijk zijn dat ook de houding 
van de vakbeweging onveranderd af-
wijzend is gebleven. 

Het is duidelijk dat de onderhande-
lingen tussen werkgevers en werkne-
mers over de arbeidsvoorwaarden en 
de lonen - of die onderhandelingen nu 
centraal of gecoördineerd, per 
bedrijfstak of per bedrijf plaatsvinden 
- het meest essentiële machtsmiddel 
vormen in de strijd die zich in dit land 
permanent afspeelt tussen de arbeid 
en het kapitaal. Het gaat immers om 
de vraag welke prijs de ondernemer 
bereid is te betalen voor de door hem 
zo begeerde inzet van arbeidskrach-
ten. 

De loonstrijd is in de landen met een 
vrije ondernemingsgewijze produktie 
de hefboom geweest waarmee sociale 
voorzieningen, een redelijke beloning 
en betere arbeidsomstandigheden op 
een meer aanvaardbaar niveau zijn ge-
t i ld. Zelden of nooit heeft de arbeiders-
beweging daarbij overvraagd. 

Soms heeft zij haar eisen met acties 
en stakingen kracht bijgezet in de we-
tenschap dat die eisen rechtvaardig en 
haalbaar waren. De vakbeweging 
heeft in die loonstrijd de effecten voor 

de werkgelegenheid - ik hoor het de 
heren Van der Doef en Den Uyl in het 
debat van maart 1980 nog zeggen - al-
ti jd serieus meegewogen. Zij heeft 
zelfs loonmatiging aangeboden in ruil 
voor arbeidsplaatsenovereenkonv 
sten; zij heeft de solidariteit met uitke-
ringstrekkers altijd in ere gehouden. 
De werknemers met hogere inkomens 
zijn bereid gebleken in te leveren ten 
gunste van de minima. 

In onze ogen is de bereidheid van de 
vakbeweging om in te leveren vaak te 
ver gegaan. Dit kabinet behoeft toch 
niet bang te zijn voor de opstelling van 
de vakbeweging in de loon- en ar-
beidsvoorwaardenstrijd? Waarom 
wenst het dit instrument om in de uit-
komsten van de loon- en arbeidsvoor-
waardenstrijd vooraf of achteraf te 
kunnen ingrijpen? Welk wantrouwen, 
welk pessimisme ligt hieraan ten 
grondslag? 

Waarom is het vertrouwen, dat twee 
jaar geleden zo dramatisch ten toon 
werd gespreid, nu verdwenen? Het 
moet de Regering toch bekend zijn dat 
zij daarmee de werkgevers, de verte-
genwoordigers van het kapitaal en de 
eigenaars van de bedrijven vrij spel 
geeft om hun eisen voor rendements-
herstel zo hoog mogelijk op te schroe-
ven? 

De Minister heeft onlangs kennis 
kunnen nemen van de eisen die door 
de werkgeversorganisaties zijn inge-
bracht in het centraal overleg. Ombui-
gingen in de sociale zekerheid door 
een generale korting van 1 % moet 
ruim 1 miljard opleveren; nog verdere 
ombuigingen in de sociale zekerheid 
als nu al in de Miljoenennota wordt 
voorgesteld; 

een verdere ombuiging van de rijks-
begroting met 1 mld.; extra loonmati-
ging in de quartaire sector; 

geen verlies van groei door markt-
conform beloningsbeleid, zoals dat zo 
mooi heet. Dat is nog eens bijna 
1 mld. Al dit soort extra eisen kunnen 
nu door de werkgevers op tafel wor-
den gelegd, wetende dat het misluk-
ken van het loonoverleg voor hen 
geen al te negatieve effecten behoeft 
te hebben. De Regering wil met de ver-
lenging van de wet van 7 maart 1980 
zichzelf het instrument verschaffen om 
het eigen beleid van loonmatiging en 
bezuiniging te kunnen doorvoeren. 

Een beleid waar de werknemers in 
ons land niet in geloven, waardoor zie-
ken, bejaarden en gehandicapten on-
evenredig worden gepakt, gecombi-
neerd met een werkgelegenheidsplan 
waarvan de contouren maar niet hei-
der en geloofwaardig worden, is het 
toch niet waard om tegen de wil van 
de bevolking in te worden doorge-
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voerd? Het recht op vrije loononder-
handelingen is niet alleen een demo-
cratisch recht en een verworvenheid. 

Het is de uitdrukking van de belan-
gentegenstelling die ieder jaar in de 
strijd om loon en behoud van werkge-
legenheid zichtbaar wordt. Wie daar 
aan komt, is geen bondgenoot van de 
werkende bevolking. De werkgevers 
gebruiken de looningreep om geen 
concessies te hoeven doen. Zij behoe-
ven geen macht af te staan, want zij 
kunnen hun strategie verleggen van 
de onderhandelingen met de sociale 
partners naar een aanval op de over-
heid en de collectieve sector. De tot nu 
toe genomen maatregelen zijn steeds 
in het voordeel van de ondernemingen 
geweest. Bovendien holt het de functie 
van de vakbeweging uit als hen het be-
langrijkste instrument bij de beharti-
ging van de belangen van hun leden 
uit handen wordt genomen. 

Indien vrije loonvorming zou leiden 
tot hogere lonen en handhaving van 
de koopkracht - dat is nog maar de 
vraag - heeft dat natuurlijk gevolgen 
voor de rijksbegroting. Die zorg be-
grijp ik wel. Het heeft gevolgen voor 
de trendvolgers en de trekkers van so-
ciale uitkeringen. Heeft dat niet juist 
een positief effect op de bestedingen, 
de premies van de sociale fondsen, de 
belastingopbrengsten en de werkgele-
genheid. Dat is een directerte bereiken 
positief effect dan mogelijk kan wor-
den gemaakt via het werkgelegenheids-
plan van dit kabinet. 

Bij de algemene beschouwingen en 
de bespreking van het dekkingsplan 
hebben wi j al opgemerkt dat het de in-
gezette negatieve spiraal doorbreekt. 
Dan kan in vrije onderhandelingen 
mogelijk loonmatiging, maar ook min-
der loonmatiging, worden omgezet in 
werk, arbeidsplaatsenovereenkom-
sten en zeggenschap over winsten en 
investeringen. Dat kan dit kabinetsbe-
leid ons niet garanderen, ook niet als 
het kabinet afziet van ingrepen per 
bedrijfstak. Wat is overigens tot nu toe 
de waarde van dit instrument, gezien 
het feit dat wij gedetailleerd, naar inko-
mensniveau kunnen ingrijpen in de lo-
nen? Waar hebben wi j deze mogelijk-
heid in het verleden voor nodig gehad 
en hebben wij haar nu nog wel nodig? 

Er is nog steeds geen raamwet op de 
inkomensvorming. De vrije beroepen 
zijn nog steeds ongrijpbaar en voor zo-
ver al wordt ingegrepen, gebeurt het 
te incidenteel en is het moeilijk te con-
troleren. Bij de behandeling van de 
Wet op de niet-CAO inkomens kom ik 
hierop nog terug. Zonder de raamwet 
is geen progressief inkomensbeleid te 

voeren. Het kabinet moet de moed 
hebben om dit instrumentarium om 
straks in te kunnen grijpen, achterwe-
ge te laten. 

Resulteert het gedecentraliseerde 
overleg tussen de sociale partners in 
voorstellen waarvoor een wettelijke 
regeling is gewenst - ik denk dan met 
name aan de suggesties van de Minis-
ter en de vakbeweging betreffende de 
aftopping van de prijscompensatie en 
de maximering van de vakantietoeslag 
- dan zijn wi j ervan overtuigd dat de 
Kamer aan dergelijke ruggesteuntjes 
voor de vakbeweging graag zal mee-
werken. Wij zien echter niet in dat deze 
wet is te gebruiken als ondersteuning 
van de belangen van werkenden en 
niet-werkenden. 

Ik kom thans toe aan de bespreking 
van een ander tijdelijk wetje - ove-
rigens heb ik gemerkt dat in deze Kamer 
niets zo eeuwig is als 'tijdelijk' - name-
lijk wetsontwerp 17 199. Eindelijk is er 
een stukje gerechtigheid. De nota naar 
aanleiding van het verslag van de Mi-
nister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid stelt ons daarin geheel in het 
gelijk. Enkele tot nu toe buiten beschou-
wing gebleven toeslagen worden in de 
CAO-Ionen in de bouw verwerkt en ko-
men zodoende evenredig terug in de 
herziening van het minimumloon en de 
sociale verzekeringen. 

Terecht hebben wi j altijd gezegd dat 
de wet dat zo voorschrijft. Zo is zij ook 
steeds toegepast, met geregeld zeer 
substantiële consequenties voor de 
minima, bestaande uit meer dan enke-
le procenten. De minima lopen hun 
achterstand na enige tijd in. 

Deze redenering wordt gelukkig 
door de Regering geenszins bestre-
den. Alleen de gevolgen voor 's rijks 
schatkist worden onaanvaardbaar ge-
noemd. 

Daarom is deze stok tussen de deur 
nodig. Er is niet eens sprake van een te 
corrigeren systeemfout, neen, de 
koopkrachtverbetering van 0,3% tot 
0,4% die nu voor de minima zou optre-
den, moet ongedaan gemaakt worden. 
Straks krijgen wi j dan wel weer een 
procedure om een eenmalige uitkering 
mogelijk te maken om de 'echte' mini-
ma bij te spijkeren. Op deze manier 
kan 200 mil joen extra aan uitgaven ten 
laste van de begroting en de sociale 
fondsen worden binnengehaald. 

Over de afloop van het overleg met 
de ambtenarenorganisaties over de 
resterende 2100 miljoen tasten wi j nog 
in het duister. Dient niet overigens een 
gedeelte van dit bedrag, namelijk 700 
mil joen, niet toch bij de gaten in de be-
groting van 1981 te worden opgeteld 
in plaats van bij de uitgavenvergroting 

voor 1982? Wij constateren dat een en 
ander het gevolg is van de loonontwik-
keling in dit jaar. Waarom moet dit be-
drag dan naar 1982 worden overgehe-
veld? 

Met welke constructieve voorstellen 
gaat het kabinet het georganiseerd 
overleg in om de trendvolgers te doen 
afzien van hun rechtmatige claim op 
de minimale koopkrachtverbetering? 
Worden er banen voor in het vooruit-
zicht gesteld, worden toeslagen ver-
hoogd, of komen er wettelijke voorzie-
ningen om ook de trend straks inciden-
teel voor 1982 te doorbreken? Daar-
over laat de haastige schriftelijke voor-
bereiding ons nog volledig in het duis-
ter. 

Mijnheer de Voorzitter! Ons stand-
punt over beide wetsontwerpen zal 
duidelijk zijn. Wij hopen dat zij het in 
deze Kamer niet zullen halen en dat de 
onrust in de vakbeweging, die een loon-
maatregel in alle toonaarden afwijst, 
evenals loonmatiging zonder het 
scheppen van werk, kan worden weg-
genomen. Niet wi j , in deze Kamer, voe-
ren de loonstri jd, maar de mensen wier 
hele hebben en houden op het spel 
staat. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! De financiële situatie 
van ons land is nog somberder dan ten 
tijde van de behandeling van de rege-
ringsverklaring werd voorzien, aldus 
de nota naar aanleiding van het ver-
slag op wetsontwerp nr. 17 199. De no-
ta over de toestand van 's rijks finan-
ciën d.d. 4 december 1981 schetst een 
beeld waarin het financieringstekort in 
1982 zelfs oploopt tot minstens 7'/4% 
van het nationaal inkomen, als verdere 
aanpassingen zullen uitbli jven, dan 
wel de effecten van voorgenomen be-
leid zullen achterblijven bij de ver-
wachtingen. 

Er wordt bovendien met nadruk op 
gewezen, dat een belastingtegenvaller 
over 1981 moet worden gevreesd. Nog 
niet kan worden overzien hoe groot 
deze tegenvaller is en in welke mate hij 
zou kunnen doorwerken in 1982. Een 
traag verlopend herstel van de wereld-
handel in een daardoor geremde groei 
van onze uitvoer leiden tot een minde-
re groei van onze uitvoer dan verwacht 
van het totaal van de bestedingen en 
de afzet en daarmee tot een nog grote-
re groei van de werkloosheid dan 
reeds moest worden gevreesd. 

Deze en dergelijke zaken van zeer 
ernstige aard nopen vandaag de dag 
tot het nemen van pijnlijke maatrege-
len. Onze fractie staat bij het nemen 
van die maatregelen duideli jkheid en 
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zorgvuldigheid voor, maar ook werke-
lijke daadkracht. Bovenal spreekt onze 
fractie echter de wens uit dat ernst zal 
worden gemaakt met de woorden van 
vermaan uit het Evangelie van Mat-
theüs 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods 
en Zijn gerechtigheid, en alle andere 
dingen zullen u worden toegeworpen.' 

Het gaat in het verband van deze 
aangehaalde woorden om de vragen 
naar voldoende voedsel, kleding en 
dergelijke; met andere woorden, om 
de dingen waarover wi j mensen ons 
doorgaans zo druk maken. 

Wij kunnen de financiële, economi-
sche en sociale ontreddering in ons 
land niet los zien van het helaas breed 
zichtbaar geworden verwerpen van 
het Heilige Woord van God. Als God 
verlaten wordt, wat meer en meer ge-
beurt, zal in toenemende mate ook 
wijsheid ontbreken. Dan worden de 
problemen niet bij de wortel aange-
pakt, maar blijft het een pogen om iets 
bij te stellen aan de rand. Aan werkelijk 
wederkeren tot de onderhouding van 
Gods geboden, zijn Woord en Wet, zal 
groot loon verbonden zijn. Deze za - ' : is 
ons principieel de hoogste. 

Intussen moeten wi j ook, erkennen-
den deze klemmende eis, doen wat on-
ze hand vindt om doen. Natuurlijk 
moet een rendementsherstel in de 
kleine en grote bedrijven krachtig wor-
den bevorderd, onder andere door las-
tenverl ichting. Er moet een werkelijk 
arbeidsplaatsenscheppend plan wor-
den verwezenlijkt. Het volstrekt onver-
antwoord hoge financieringstekort 
moet worden teruggedrongen. 

Daartoe is mede nodig een samen-
hangend beleid ter zake van de werk-
gelegenheid, de arbeidsmarkt en de 
arbeidsvoorwaarden. In het kader van 
dit beleid zijn ons beide wetsontwer-
pen voorgelegd. 

Het eerste wetsontwerp betreft de 
doorwerking in de geïndexeerde inko-
mens van het effect van de toeslagver-
werking in de ca.o. 's in de bouwsector. 
Deze doorwerking zou grote financiële 
consequenties hebben, zo is ons voor-
gerekend. De eraan verbonden uitga-
ven op kasbasis worden geraamd op 
circa 2300 miljoen gulden voor 1982. 
Deze rekening heeft wat de trend be-
treft betrekking op extra salariskosten 
ten laste van de collectieve uitgaven. 
Deze collectieve uitgaven worden door 
onze fractie toch al als te hoog erva-
ren. 

Verhoging ervan moet dus wel uit-
erst zorgvuldig worden afgewogen. 
Vandaar dat onze fractie vanwege de-
ze financiële consequenties, om bud-
gettaire redenen dus, zich positief zal 

opstellen ten aanzien van het wets-
ontwerp dat beoogt de doorwerking 
van de toeslagverwerking in de bouw-
c.a.o. in de min imumlonen, enkele so-
ciale uitkeringen en pensioenen onge-
daan te maken. Aan dit voorstel zitten 
ongetwijfeld negatieve aspecten, maar 
de maatregel lijkt inderdaad onvermij-
delijk. Overigens, zal deze maatregel 
wel zo incidenteel zijn als wordt ge-
suggereerd? Ik denk van niet. 

Evenwel nogmaals leg ik u de vraag 
voor, of de gehele complexe materie 
van deze inkomensvorming en alles 
dat daaraan in ons stelsel van salariële 
en sociale voorzieningen annex is niet, 
gegeven de financiële en sociaal-eco-
nomische positie van ons land, noopt 
tot de overweging dat de overheid zou 
moeten heen werken naar een trend-
zettend in plaats van naar een doorzet-
ting van hettrendvolgende beleid, dat 
nu gehanteerd wordt. 

Daardoor is het Rijk altijd in zeker op 
zicht slachtoffer van ontwikkelingen el-
ders. Beïnvloeding geschiedt dan ook 
langs een omweg. Zou rechtstreekse 
beleidsbepaling terzake in dit opzicht 
niet beter werken? Zou een voorbeeld-
functie van loonmatiging dan niet kun-
nen worden ontwikkeld en vervolgens 
naar buiten toe aanspreken? Wij ver-
nemen gaarne een reactie van de Mi-
nister hierop. De verwijzing in de nota 
naar aanleiding van het verslag naar 
de door het kabinet in de regeringsver-
klaring kenbaar gemaakte keuze voor 
het trendvolgend beleid, is ter argu-
mentering van zulk een keuze toch be-
paald ontoereikend. 

Ik kom nu tot wetsontwerp 17 202. Ik 
zei zojuist dat beïnvloeding door het 
Rijk van de loonvorming langs een 
omweg geschiedt. Immers, werkge-
vers en werknemers hebben naast de 
overheid een geheel eigen verant-
woordeli jkheid. De centrale organisa-
ties van werkgevers en werknemers 
hebben een en andermaal uitgespro-
ken dat zij zeer hechten aan contract-
vri jheid, gedecentraliseerd beleid en 
de mogelijkheid om hun eigen verant-
woordeli jkheid waar te maken. 

Nu het centraal overleg met de part-
ners is mislukt en gegeven de moeili j-
ke sociaal-economische situatie, is er 
onze fractie veel aan gelegen dat de 
sociale partners kunnen komen tot 
zorgvuldige CAO-afspraken die recht 
doen aan een billijke afweging van alle 
in het geding zijnde belangen. Gelet 
op de tot nu toe uitgedragen stand-
punten, eisen en wensen - zowel van 
werkgevers- als van werknemerszijde -
moet echter gevreesd worden dat goe-
de afspraken binnen de gewenste ter-
mijn niet wel mogelijk zullen blijken te 
zijn. 

Ik haak hier even de vraag bij aan, 
hoe de Minister oordeelt over de uit-
komsten van de berekening van de ef-
fecten van de gepresenteerde werkge-
versplannen op het inkomensplaatje 
en de werkgelegenheidspositie. Op 
zijn minst zullen de afspraken slechts 
moeizaam tot stand komen. Als zij er 
ten slotte komen, moet maar worden 
afgewacht of deze de confrontatie met 
de voor landsbelangrijk gehouden be-
leidsuitgangspunten van de Regering 
kunnen doorstaan. 

Door de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wordt in de aan 
de orde zijnde stukken benadrukt dat 
alleen voor het onverhoopte geval dat 
deze confrontatie een volstrekt onaan-
vaardbaar resultaat geeft, een deugde-
lijk instrumentarium nodig i s - e n dus 
ook gevraagd wordt - om de dan on-
vermijdelijke ingreep te plegen. Mijn 
fractie kan de Minister daarin op zich 
zelf volgen. De onderhandelingsvrij-
heid van de sociale partners - die nu 
eenmaal sinds het begin van de jaren 
zestig bestaat - kan en mag evenwel 
geen absolute vrijheid zijn. De over-
heid is er immers met stellige be-
voegdheid om te voorkomen dat de 
ene groep zich kan bevoordelen ten 
koste van de andere, om de zwakke in 
de samenleving te beschermen en om 
ervoor te zorgen dat een ieder zoveel 
mogelijk het hem toekomende krijgt. 

Ook in deze opzichten heeft de over-
heid de ongebondenheid onder de 
mensen te beteugelen. De overheid 
moet randvoorwaarden scheppen 
waarbinnen de bewegingsvrijheid van 
de sociale partners gestalte kan, maar 
ook moét krijgen. Deze randvoorwaar-
den zijn uiteengezet in de brief van de 
Minister aan de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties, d.d. 27 no-
vember 1981. Zowel de werkgevers als 
de werknemers hebben uiterst kritisch 
op deze randvoorwaarden gerea-
geerd. 

Onze fractie heeft vooralsnog de nei-
ging, de standpunten te bezien in het 
licht van de stelling dat de reële inko-
mens en als gevolg van de ontwikkel-
de koppelingsmechanismen ook de di-
verse uitkeringen aanzienlijk sterker 
zijn gegroeid dan er nationaal werd 
verdiend. De daardoor ontstane extra 
last is in hoge mate in de achterliggen-
de jaren afgewenteld op het bedrijfsle-
ven, dat daardoor alle reserves heeft 
verloren. Wij plukken daar nu de wran-
ge vruchten van. 

Daarom is een krachtig beleid ter za-
ke van de inkomensvorming en de ar-
beidsvoorwaarden van groot belang 
om, zo mogelijk, te verhinderen dat wij 
nog verder afglijden in het moeras. Wij 
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kunnen dan ook akkoord gaan met ver-
lenging met één jaar van de wet d.d. 7 
maart 1980. Die wet maakt een loon-
maatregel van overheidswege moge-
lijk in een zogenaamde uiterste situ-
atie. De verlenging wordt gevraagd 
voor één kalenderjaar, te weten het 
jaar 1982. 

Verwacht wordt dat tegen 1 januari 
1983 de raamwet op de inkomensvor-
ming van kracht kan zijn, dan wel ver 
gevorderd is in de procedure van par-
lementaire behandeling. Wij vragen de 
Minister opnieuw, of deze verwachting 
werkelijkheidszin als voedingsbodem 
heeft of dat toch gevreesd moet wor-
den dat deze verwachting te hoog ge-
spannen zal blijken te zijn geweest. 

De Minister heeft in de aan de orde 
zijnde stukken ook beklemtoond, niet 
te wil len vooruit lopen op de uiteinde-
lijke uitkomsten van het overleg met 
de sociale partners. Na de mislukking 
van gisteren is echter de vraag gewet-
t igd, of de Minister nu al wel rege-
ringsingrepen wil aankondigen, uitleg-
gen en verdedigen. Op zich zelf zou-
den wi j een zwijgen op dit moment, 
nog accepteren, hoewel wi j dringende 
vragen hebben ten aanzien van diver-
se voorstellen die zijn vervat in de zo-
juist door mij genoemde brief. 

Wij zouden bij voorbeeld - naast de 
reeds door anderen gestelde vragen -
met klem kunnen vragen, hoe de voor-
gestelde verhoging van de premie-
grens met f 7000 zal inwerken op de 
netto-inkomenspositie van kleine zelf-
standigen, van de werkers in het mid-
den- en kleinbedrijf. Komt hun inko-
menspositie niet onder nog zwaardere 
druk dan thans reeds het geval is? Is 
het reëel, in de huidige context, de 
voorgenomen maatregelen in de sfeer 
van de Ziektewet af te wentelen op de 
werkgevers? Zo zouden er nog veel 
meer vragen kunnen worden gesteld, 
maar ik besef dat de brief zelf vandaag 
verder niet expliciet ter discussie staat. 
Ik keer dus terug naar wetsontwerp 
17202. 

Ik zei al dat wi j akkoord gaan met de 
verlenging met een jaar. Wij hebben 
meer moeite met de voorgestelde wi j -
zigingen op artikel 10. Wij hebben 
zorgvuldig kennis genomen van het 
voornemen om af te zien van de mo-
gelijkheid om bij een eventuele in-
greep te differentiëren naar bedrijfstak 
en in plaats daarvan eventueel te diffe-
rentiëren naar inkomensniveau. De ar-
gumentatie ter zake in de nota naar 
aanleiding van het verslag afwegende, 
ontkomen wij niet aan de stellige in-
druk dat eigenlijk alleen maar voorde-
len van een mogelijkheid tot bedrijfs-

taksgewijze looningrepen worden op-
gesomd, maar dat de eventuele effec-
ten ervan als betrekkelijk worden be-
oordeeld. 

Uiteindelijk zou met de handhaving 
van deze differentiatiemogelijkheid 
toch de noodzaak van het treffen van 
een algemene, over de gehele linie 
geldende loonmaatregel, kunnen wor-
den voorkomen. 

Ondersteld dat zich in enkele bedrijfs-
takken uitschieters in de onderhande-
lingsresultaten zouden voordoen, dan 
moeten die worden aangepakt. Het 
valt te betwijfelen of de, overigens 
sympathieke, weg van overreding dan 
afdoende begaanbaar zal blijken te 
zijn. Sinds gisterenavond kan wel wor-
den gevraagd, hoe de Minister zelf zijn 
kans nog inschat, na zijn ervaringen, 
gisteren, in het overleg met de Stich-
ting van de Arbeid. Enige regelgeving 
van niet algemene aard zou dan toch 
van pas komen, zo dachten wi j . 
Een dergelijke regelgeving moetaan-
vullend van aard zijn voor een betref-
fende bedrijfstak, ten opzichte van de 
algemeen tot stand gebrachte en lan-
delijk werkende maatregel. De over-
wegingen die aanleiding gaven tot het 
voorstel inzake het doen vervallen van 
deze mogelijkheid, hebben ons niet 
overtuigd. 

Het voorstel om te komen tot een in-
strumentarium dat differentieert naar 
inkomensniveau wordt door ons met 
grote reserve beschouwd. Immers, als 
werknemers in de hogere inkomensca-
tegorieën meer offers moeten gaan 
brengen dan werknemers in de lagere 
inkomenscategorieën, kan dit voorne-
men inderdaad aansluiten op ons 
standpunt dat de loonmatiging naar 
draagkracht moet worden verwerkelijkt, 
maar dan doet zich tegelijk ook duidelijk 
de vraag voor, in welk stadium deze 
aanpak leidt tot niet meer aanvaardbare 
nivellering van die inkomens. Steeds 
duidelijker wordt het toch, uit allerlei 
publikaties, dat verdergaande nivelle-
ring tot gevolg heeft dat de prikkel tot 
grotere inspanning wordt weggeno-
men, met alle gevolgen van dien? 

Ook onze fractie wi l de minimumin-
komens verhoudingsgewijze ontzien, 
onder meer omdat de minimuminko-
mens ook veel worden aangetroffen 
onder de kleine en kleinere zelfstandi-
gen, waaronder de agrariërs. Verder-
gaande nivellering vinden wij op dit 
ogenblik echter evenmin juist. Aftop-
ping van de prijscompensatie voor de 
hogere inkomens werkt nivellerend. 
Dit, geïsoleerd van andere mogelijke 
compensaties, komt ons als niet juist 
voor. 

Daarentegen zou onze fractie een 
systeem willen bepleiten, waarbij 

wordt gedifferentieerd naar soort van 
werk, in die zin dat verbeteringen van 
de betaling van zwaar, onaangenaam 
werk en dergelijke, mogelijk worden 
gemaakt. Kan de Minister zich over de-
ze mogelijkheid en de daaromheen 
ook al aanwezige ontwikkeling verder 
uitspreken? Wij vragen hier met name 
naar, omdat wi j uit de brief aan de so-
ciale partners sterk de indruk krijgen 
dat de daarin opgenomen ruimte voor 
incidenteel, 0,9%, feitelijk te gering is 
om deze mogelijkheden aan het be-
drijfsleven te bieden. 

De maximering van de vakantiebij-
slag stuit bij ons niet op grote bezwa-
ren. Het is echter onduidelijk gebleven 
of het kabinet bij een eventuele aftop-
ping van de vakantiebijslag op een ni-
veau dat ligt beneden het bedrag dat 
voortvloeit uit de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag, denkt aan 
verdergaande aftopping ten opzichte 
van 1981, of aan voortzetting van het 
toen gestelde, namelijk door bevrie-
zing van het niveau van f 5200. Kan 
de Minister hierover vandaag duide-
Iijkheid verschaffen? 

Nogmaals spreek ik uit, dat het onze 
wens is dat, ondanks alle moeilijkhe-
den in het centraal overleg, toch spoe-
dig blijken mag dat bij de sociale part-
ners de daadwerkelijke bereidheid 
aanwezig is om allemaal naar evenre-
digheid in te leveren, binnen de rand-
voorwaarden van de belangen van de 
nationale economie. Dan zou de over-
heid niet hoeven ingrijpen. Daartoe is 
meer saamhorigheid nodig rond de 
noodzaak vam pijnlijke maatregelen: 
een stap terug op de welvaarsladder. 

Die beweging echter hoeft het ware 
welzijn niette schaden, mits bovenal 
met berouw zou worden teruggekeerd 
door overheid en onderdaan, tot de 
God des Levens en de onderhouding 
van zijn geboden door waarachtige be-
kering. Van fundamenteel herstel ge-
sproken! 

D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de geschiedenis zich 
herhalen? Dit is nog wel eens een dis-
cussiepunt in kringen van historici. Het 
debat van vandaag toont aan dat de 
geschiedenis zich niet herhaalt, on-
danks het feit dat wij vandaag voor de 
derde maal discussiëren over de be-
voegdheid van de Regering om te kun-
nen differentiëren in loonmaatregelen. 
Dat is dus de bevoegdheid om onder-
scheid te kunnen maken naar groepen 
van werknemers in de ca.o.'s. On-
danks het feit ook, dat wij voor de der-
de maal discussiëren over de effecten 
van de toeslagverwerking in de basis-
lonen van de bouw-c.a.o. ten aanzien 
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van de index voor de minimumlonen 
en sociale uitkeringen en indirect ook 
voor de ambtenarensalarissen. 

Wij hebben dus voor de derde maal 
een discussie over deze onderwerpen, 
maar het blijkt ook dat de rolwisseling 
in deze Kamer - van regeringspartij tot 
oppositie of omgekeerd - zijn sporen 
heefj nagelaten in de standpunten en 
misschien straks ook in de stemgedra-
gingen van de fracties. Met name 
blijkt, dat bij het grootste punt van dis-
cussie over de Wet op de loonvor-
ming, het oude verbond van maart 
1980 van de fracties van de Partij van 
de Arbeid en de VVD, weer is ontstaan. 
Ik kom hierop straks nog terug. Het 
verbaast mij echter dat dit verbond be-
staat. 

Allereerst wi l ik overgaan tot de be-
handeling van het wetsontwerp over 
de aanpassingsmechanismen. In over-
eenstemming met ons standpunt, in-
genomen bij de fundamentele discus-
sies over de aanpassingsmechanis-
men in december 1979, kunnen wi j 
ons op dit moment ook in beginsel 
verenigen met het voorstel om de 
toeslagverwerkingen in de CAO-Ionen 
in de bouwsector voor de doorbereke-
ning in min imumloon en sociale uitke-
ringen, buiten beschouwing te laten. 

Voor de argumentatie moet ik terug-
gaan tot het debat dat wi j hebben ge-
voerd over de aanpassingsmechanis-
men in december 1979. De Regering 
voert op dit moment evenals toen, een 
aantal financiële argumenten aan om 
tot het buiten de index houden van de-
ze toeslagverwerkingen te besluiten. 
Wij begrijpen die financiële argumen-
ten, maar dat kan alleen nooit een vol-
doende argument zijn om tot een bui-
tenwerking stellen van een onderdeel 
van een index over te gaan! Indexen 
moeten in principe zuiver zijn. 

Iets anders is, dat je op een gegeven 
ogenblik kunt besluiten, op politieke 
gronden, om tot andere verwerkingen 
over te gaan. Er moet dus meer aan de 
hand zijn dan alleen maar financiële 
argumenten. 

Voor ons is de leidraad: de billijk-
heid. Wat bedoelen wi j met een index? 

De doelstelling van het indexerings-
mechanisme is in het algemeen het 
geven van garantie voor gelijke inko-
mensontwikkelingen van bepaalde 
groepen die met elkaar worden verge-
leken. 

De meerderheid van de Sociaal-Eco-
nomische Raad kwam indertijd tot de 
conclusie dat ook met die doelstelling 
van het indexeringsmechanisme op de 
achtergrond het billijk was, niet over te 
gaan tot het opnemen in de index van 

de toeslagverwerking van de bouw-
CAO, die toen aan de orde was. Want, 
zo betoogde de meerderheid van de 
SER, deze toeslagen dateren van voor 
de inwerkingtreding van de wettelijke 
regeling van het min imumloon. 

Als deze toeslagen direct na de in-
voering wel in de index waren opge-
nomen en dus een index van werkelijk 
verdiende lonen was gehanteerd - ik 
kom daarop nog terug, want wi j zijn 
daarvan voorstander- , dan was het 
min imumloon, dat pas in 1969 werd 
ingevoerd, daardoor niet beïnvloed. 

De heer De Korte (VVD): Als die toe-
slag opeen bepaald m o m e n t - ver in 
het verleden - wordt ingevoerd, dan is 
dat één ding. Als vervolgens die toeslag 
in de loop der jaren wordt uitgebreid 
en er dus meer wordt verleend, dan is 
dat een tweede. Veel van deze toesla-
gen zijn recentelijk nog uitgebreid. U 
kunt dus niet vasthouden aan het ver-
haal dat het eens in het verleden is in-
gevoerd. De toeslagen zijn juist uitge-
breid! 

De heer Nypels (D'66): Ik kom er straks 
op terug; in principe hebt u gelijk. 

Op het moment van verwerking van 
de bouwtoeslagen in de CAO ontvin-
gen de bouwvakkers in feite geen 
loonsverhoging en veranderde hun 
werkelijk verdiende loon dus niet. Dat 
is op zichzelf een argument; dat is 
juist, maar niet voldoende. Ik heb dat 
zoeven aangetoond. 

Dezelfde redenering die geldt voor 
de verwerking van de bouwtoeslagen 
ten aanzien van de index van het mini-
mumloon, geldt ook voor de sociale 
uitkeringen in het algemeen. Dezelfde 
redenering, zo stelde de meerderheid 
van de SER indertijd in het advies vast, 
geldt voor de individuele sociale uitke-
ringen waarvan het merendeel een 
nog recentere ingangsdatum heeft 
dan het minimumloon. 

Er bestaat ook een zijlijn naar de 
ambtenarensalarissen omdat deze op 
dit punt gelijk werden behandeld. 

Wij hebben al verschillende keren bij 
voorgaande debatten opgemerkt, dat 
de gevolgde trendmethodiek voor hen 
gunstig is, zodat er op die grond geen 
reden is, af te wijken van de gedachte 
om de toeslagverwerking van de 
bouw-CAO buiten de index te houden. 
Daarbij komt, dat de ambtenaren in 
het midden van de jaren zestig, juist 
vanwege de invoering van de bouw-
toeslag van 1964 in hun salarissen 
een, zij het niet volledige, compensa-
tie hebben ontvangen bij de zoge-
naamde Toxopeus-ronden. Voor de 
ambtenaren zal ook wat mij betreft een 
verrekening kunnen plaatshebben aan 

het einde van de pakketvergelijking, 
als dat nodig blijkt te zijn. Dan moeten 
wi j bekijken of het uiteindelijke effect 
een al dan niet gunstig resultaat heeft 
gekregen voor de groepen die daarop 
recht hebben. 

Ik kom nu toe aan het punt dat de 
heer De Korte in zijn eerste bijdrage 
heeft genoemd en dat hij zoeven ook 
via een interruptie heeft aangesneden, 
namelijk wat wi j met die toeslagen 
in het algemeen moeten doen. Het is 
uiteraard niet juist, iedere keer weer 
incidenteel met wetjes te komen, zoals 
al door meer sprekers is betoogd. Wij 
moeten trachten tot een betere rege-
ling te komen. 

De eerste vraag luidt dan, of het mo-
gelijk is, tot een algemene afspraak te 
komen over de toeslagverwerking. 
Mijn antwoord is, dat dit niet kan, om-
dat een deel van de toeslagen al heel 
lang bestaat, zelfs voordat bepaalde 
indexeringsmechanismen van bepaal-
de wetten op gang zijn gebracht. Voor 
zover dat het geval is, behoeven wi j er 
niet over te discussiëren. Dat gedeelte 
behoort op dit moment buiten de in-
dexverwerking te bli jven, omdat, als je 
zou uitgaan van de werkelijk verdiende 
lonen, die ook erbuiten zouden zijn ge-
bleven. 

De zaak is moeilijker. De heer De 
Korte wees daar al op. Voor een deel 
zijn reeds bestaande toeslagen ver-
hoogd, nadat het indexeringsmecha-
nisme in werking is getreden, terwij l er 
bovendien nieuwe bijkomen. 

De nota naar aanleiding van het 
eindverslag verwijst naar de nieuwe 
toeslagen die ontstaan, onder andere 
voor vuil en onaangenaam werk. Het is 
onbilli jk deze toeslagen in de toe-
komst in principe buiten de regeling te 
houden. Daar is, zoals onder andere 
de PSP en de Minister naar voren heb-
ben gebracht, in feite sprake van het 
inhalen van een achterstand. Op het 
ogenblik dat de toeslag wordt inge-
voerd of verhoogd wordt hij niet in de 
index opgenomen, later bij verwerking 
in het regelingsloon wel. Over dit ef-
fect is nauwelijks discussie mogelijk. 
Iets volstrekt anders is - dat vergt een 
geheel andere discussie - of je de con-
sequenties aanvaardt van de aanwe-
zigheid van een goede index. Dat vergt 
een politiek besluit dat apart moet 
worden genomen. Ik ben van mening 
dat wi j van een indexeringsmechanis-
me zo min mogelijk moeten afwijken 
met politieke besluiten. Zoiets moet je 
pas doen als er iets heel bijzonders 
aan de hand is. Vandaag is dat voor 
mij het geval. Maar ik ben dan ook zeer 
gelukkig met de toezegging van de Mi-
nister in de nota naar aanleiding van 
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het eindverslag, na te gaan, ofschoon 
zijn voorganger het heeft geprobeerd 
en tot een afwijkende conclusie kwam, 
of een wijziging van het indexeringsme-
chanisme mogelijk is en of wi j geen 
stap kunnen zetten in de richting van de 
werkelijk verdiende lonen. De proble-
men vloeien juist voort uit het feit, dat 
op het ogenblik geen werkelijk verdien-
de lonen als uitgangspunt worden ge-
nomen. Dan krijg je te maken met na-
ijlingseffecten. 

Men krijgt dan zeer ongewenste ef-
fecten doordat het hele loonpatroon 
kan worden verstoord. Dit zien wi j ook 
aan het koopkrachteffect. Een groep 
van werknemers kan op het ene mo-
ment ook in de toeslagen een compen-
satie krijgen om het loon wat koop-
kracht betreft op peil te houden en op 
het andere moment, enkele jaren later, 
werkt dat via de regelingslonen op an-
dere inkomensgroepen door. Dat geeft 
verstoringen van het algemene inko-
mensbeleid en daarvan moeten wi j af. 

Het is ontzettend moeilijk en ik ben 
niet ongevoelig voor de technische ar-
gumenten die zijn aangevoerd. Waar-
schijnlijk zulllen wi j naar een iets glo-
balere wijze van berekening van in-
dexen toe moeten, maar wel dichter 
bij de werkelijkheid van de verdiende 
lonen moeten komen. Dit is geen ge-
ringe opgave. Ik vind dat wi j dan wel 
iets moeten doen met een soort voor-
indexering. 

De heer De Korte (VVD): Wat maakt 
dat nu uit of men de verdiende lonen 
volgt of gebruik maakt van de rege-
lingslonenindex en later op een gege-
ven moment een aanpassing aan-
brengt? Een toeslag is toch ook een 
verdiend loon? Dat zit er toch in? An-
ders moet u een verschil maken tussen 
toeslag en verdiend loon. 

De heer Nypels (D'66): De toeslag zit 
nu niet in de regelingslonen. 

De heer De Korte (VVD): Maar wat 
maakt het nu uit of men regelt aan de 
hand van de verdiende lonen of aan de 
hand van de regelingslonenindex met 
een aanpassing op het moment dat zij 
verwerkt worden in de schaallonen? 

De heerPoppe (PvdA): Dat zien wi j nu! 

De heer Nypels (D'66): Maar, dat weet 
u toch mijnheer de Korte! 

De heer De Korte (VVD): Het maakt 
niets uit, want een bouwvakker die een 
aantal jaren geleden een toeslag kreeg 
en dus... 

De heer Nypels (D'66): Toen werd dus 
zijn verdiend loon verhoogd! 

De heer De Korte (VVD): Ja, precies! 
Wanneer u dus een index maakt op ba-
sis van verdiende lonen, krijgt u een 
index op het punt van zijn werkelijk 
verdiende loon, inclusief toeslag. Het 
regelmatig uitsmeren van dat verdien-
de loon krijgt u dan naar dat koppe-
lingsmechanisme toe. Het maakt ech-
ter niets uit, want de collectieve uit-
gaven worden er evenzeer mee ver-
hoogd en daarom gaat het. Dat is toch 
de reden waarom het kabinet met dit 
wetsontwerp komt: het kan het niet 
betalen. Dit beweer ik voortdurend. En 
het maakt niets uit of u de verdiende 
lonen volgt of gebruik maakt van de 
regelingslonenindex. 

De heer Nypels (D'66): Ook de vorige 
keer heb ik bezwaar gemaakt tegen die 
redenering. De fractie van D'66 is niet 
alleen op financiële gronden akkoord 
gegaan met de vorige eliminering uit de 
index van die toeslagverwerking. Het 
omgekeerde was het geval. Wij hebben 
gezegd dat de bill i jkheidsgronden voor 
ons beslissend zijn. Ik herhaal dat wi j 
ons daarom op die gronden bij de 
meerderheid van de SER hebben aan-
gesloten, die zei dat er ook minder aan-
leiding is dat te doen, omdat het hier 
gaat om een verwerking van toeslagen 
die er in feite al waren voordat het in-
dexmechanisme, met name voor het 
min imumloon, werd ingevoerd. Dat 
heb ik gezegd. 

Ik zeg nu echter dat het voor ons -
dat is de duidelijke conclusie - steeds 
moeilijker wordt deze redenering bij 
volgende toeslagverwerkingen vol te 
houden. 

Dat wil len wi j dan ook niet, omdat 
het behoort te gaan om een behoorli j-
ke registratie van de echte lonen en 
hun ontwikkeling. Ik verwerp de sug-
gestie, die de heer De Korte in eerste 
termijn deed, om in het algemeen de 
toeslagen eruit te halen. Dat is onjuist. 
Je laat dan in de hele ontwikkeling een 
deel van wat mensen verdienen buiten 
beschouwing. Daar is het mechanisme 
niet voor. Op langere termijn gezien, 
kunnen wi j dat niet aanvaarden. Het 
argument met betrekking tot de be-
staande toeslagen op het moment van 
invoering van het indexmechanisme 
wordt zwakker. Er worden steeds meer 
toeslagen op andere gronden inge-
voerd, die wi j gewoon in de bereke-
ning mee moeten nemen. Dat is name-
lijk wat iemand verdient. 

De heer De Korte (VVD): Als conse-
quentie krijg je dan, dat de collectieve 
uitgaven met f 2,3 miljard omhoog 
gaan. 

De heer Nypels (D'66): In de toekomst 
zou dat een gevolg kunnen zijn. Het is 

dan echter een gevolg van wat be-
doeld was met de invoering van een 
indexmechanisme. Bij de vorige toe-
slagverwerking in de bouw-CAO had-
den wi j daar twijfel over. Daarom was 
er wat ons betreft geen bezwaar tegen 
het buiten beschouwing laten. 

De heer De Korte (VVD): Dan moet de 
heer Nypels tegen dit wetsontwerp 
stemmen! 

De heer Nypels (D'66): Ik herhaal dat 
wij er op dit moment mee akkoord 
gaan. Het wordt nu even lastig! Ik 
dacht dat de heer De Korte toch echt 
wel goed genoeg kon luisteren om 
precieste weten wat onze argumenta-
tie en standpunten zijn in dezen. Dat 
moet hij dan niet nog eens driemaal 
per interruptie vragen. Ik heb aangege-
ven dat de argumentatie, die wij de vo-
rige keren hebben aanvaard ook nu 
aanvaardbaar is, omdat wi j dat billijk 
vinden met de bedoeling, niet de letter 
of de regel, van het indexmechanisme 
op de achtergrond. 

Ten opzichte van nieuwere toesla-
gen kan de aanvaardbaarheid echter 
op een gegeven ogenblik ophouden. 
Dat is, naar ik meen, heel duidelijk. Als 
dat niet het geval is, kan de heer De 
Korte alles nog eens rustig nalezen. Ik 
denk dat andere toehoorders precies 
weten wat wij bedoelen. 

De heer Bakker (CPN): Niet overdrij-
ven! 

De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom tot de wijzigingen 
van de Wet op de Loonvorming. Wij 
hebben een voorkeur voor een demo-
cratische beheersing van lonen en sa-
larissen, in nauwe samenspraak met 
het bedrijfsleven. De Regering dient 
daartoe in overleg te treden met het 
georganiseerde bedrijfsleven, ten ein-
de gezamenlijk te komen tot wat wi j 
'een sociaal contract' noemen. In zo'n 
contract moeten afspraken worden ge-
maakt over de in alle opzichten gewen-
ste ontwikkeling van de inkomens en 
de prijzen, de realisering van investe-
ringen, en een arbeidsplaatsenbeleid, 
waaronder het scheppen van deeltijd-
banen en een beleid gericht op arbeids-
tijdverkorting bij overheid en bedrijfs-
leven. Pas als de onmogelijkheid van 
het afsluiten van een sociaal contract 
klaarblijkelijk is, zal de Regering ge-
rechtigd zijn zelfstandig in de inko-
mensontwikkeling bij het bedrijfsleven 
in te grijpen. De fractie van D'66 staat 
daarbij op het standpunt dat, als er 
sprake is van een ingreep door middel 
van een loonmaatregel, men tevens, ik 
zou bijna zeggen, van de nood een 
deugd moet maken door deze ook te 
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hanteren als een instrument bij het 
voeren van een inkomensbeleid. Als 
wi j dat doen, is al een aanzet gegeven 
tot de stellingname, wat de Wet op de 
Loonvorming betreft, inzake het belang-
rijkste punt van verschil in opvatting-
en van de fracties. Ik denk daarbij 
aan het al of niet gewenst zijn van een 
differentiatiemogelijkheid bij een 
eventuele looningreep. 

In het voorlopig verslag hebben wi j 
al laten blijken dat wi j het niet verstan-
dig vinden om de mogelijkheid onbe-
nut te laten, die op dit moment aanwe-
zig is voor een differentiatie, dat is: het 
maken van onderscheid in de loon-
maatregel, indien die onverhoopt 
noodzakelijk blijkt te zijn; de voorteke-
nen zijn bijzonder somber. 

Waarom vinden wi j dat gewenst? 
Allereerst om het uit inkomenspolitie-
ke overwegingen mogelijk te maken 
niet alleen te differentiëren naar loon-
niveau, zoals de Regering op dit mo-
ment voorstelt, maar ook om te kun-
nen komen tot een betere beloning 
van zwaar en onaangenaam werk en 
om groepen, die een duidelijk aan-
toonbare achterstand bezitten een re-
latief betere beloning te kunnen ge-
ven. Dat is een algemeen uitgangs-
punt. 

Er is nog een technisch punt en 
daarover zou ik ook graag de mening 
van de Minister horen, omdat dat tech-
nische punt door de voorganger van 
deze Minister, minister Albeda, inder-
tijd naar voren is gebracht. Hij heeft 
toen betoogd dat het wenselijk wordt 
een differentiatiemogelijkheid in te 
bouwen bij een eventuele loonmaatre-
gel, omdat differentiatie noodzakelijk 
zou kunnen zijn om te bereiken dat een 
eventuele maatregel, gegeven de ver-
schillen in de systematiek van de ver-
schillende arbeidsovereenkomsten, 
zo billijk mogelijk kan worden toege-
past voor de betrokken werknemers. 

Ik vertaal dat zo - ik heb dat indertijd 
ook zo gedaan - dat om een ongeveer 
gelijksoortig effect te verkrijgen in de 
verschillende CAO's de differentiatie-
mogelijkheid moet bestaan omdat de 
systematiek van de ca.o.'s zo verschil-
lend is. Dat is op zichzelf toch ook een 
belangrijk argument. 

Het verbaast mij dat op dit moment 
ook nu weer het verbond van de twee 
fracties VVD en Partij van de Arbeid is 
ontstaan. Waarom? Hun conclusie 
over de tekst van de wet is hetzelfde, 
maar hun argumentatie is totaal ver-
schillend. Daarom heb ik indertijd al 
eens gesproken van een monsterver-
bond. De VVD wil in feite nauwelijks 
iets, althans zeer beperkt, aan in-

komenspolitiek doen. Daarom wil len 
zij de mogelijkheid die er op dit mo-
ment in de wet zit voor een differenti-
atie bij looningrepen ogenblikkelijk 
verwijderen. Voor de fractie van de 
Partij van de Arbeid ligt dat natuurlijk 
totaal anders. 

Inkomenspolitiek is al jarenlang, 
misschien zelfs eeuwenlang - voor zo-
ver dat mogelijk is - hun uitgangspunt. 
Dat de overheid daarin een actieve rol 
moet kunnen spelen is van hun kant al 
vele malen naar voren gebracht. Van-
daar dat ik nog steeds niet begrijp dat 
zij ook dit instrument, een van de be-
langrijke instrumenten die nodig kun-
nen zijn, van zich weg werpen. 

De heer Poppe (PvdA): Heeft de heer 
Nypels nu werkelijk geen gevoel voor 
onze opinie dat het ongewenst is de 
verantwoordelijkheid en de mogelijk-
heden van de vakbeweging te beper-
ken als het gaat om het toepassen van 
de algemene richtlijnen op de situatie 
in afzonderlijke bedrijfstakken? 

De heer Nypels (D'66): Ik begrijp dat 
heel goed. Je moet echter altijd onder-
scheid maken tussen de inhoud van 
een bepaalde wet, in dit geval tussen 
de bevoegdheden die men aan een Re-
gering geeft en de mate waarin daar-
van gebruik gemaakt gaat worden. De 
meeste wetten in ons land zijn bedoeld 
om in te grijpen als er iets fout gaat, 
als er geschillen ontstaan, in dit geval 
als er geen behoorlijke overeenstem-
ming tussen de sociale partners ont-
staat waardoor een werkbaar resultaat 
mogelijk is, verantwoord in het econo-
misch beleid dat moet worden ge-
voerd. Voor zulke slechte omstandig-
heden maak je een wet. Bij dit soort 
dingen hoop je altijd dat je er geen of 
slechts weinig gebruik van behoeft te 
maken. Dat onderscheid moet ook de 
heer Poppe maken. 

De heer Poppe (PvdA): Ik vind dat de 
heer Nypels te weinig aandacht 
besteedt aan de noodzaak dat de vak-
beweging per onderneming een deel 
van zijn vrijheid behoudt, anders kan 
er in feite geen vakbeweging meer 
functioneren. 

De heer Nypels (D'66): Ik ga ervan uit 
dat bij een centraal akkoord - dat is 
veel uitgebreider dan een sociaal con-
tract - de centrale organisaties de vri j-
heid hebben in dat akkoord hun zaken 
in te brengen en dat er daarnaast ook 
een redelijke mate van vrijheid bestaat 
voor de uitwerking in c.a.o.-verband 
per bedrijfstak of onderneming. Dat 
hoeft elkaar niet te bijten, integendeel, 
dat vult elkaar aan. 

Wel wil ik een relativering aanbren-
gen in de tegenstellingen die eigenlijk 

al voor de derde maal tussen fracties 
onderling en tussen fracties en Rege-
ring op dit moment aan het ontstaan 
zijn. Toen de laatste keer bij de verlen-
ging van de Wet op de Loonvorming 
het onderdeel van de differentiatiemo-
gelijkheid met pijn, mede gesteund 
door de VVD, werd ingevoerd, is al 
binnen en buiten de Kamer gezegd, dit 
is een nieuwe vorm van het oude arti-
kel 8 van de Loonwet: ingreep in af-
zonderlijke ca.o.'s. 

Dat was toen al niet zonder meer de 
bedoeling. Wie op dit moment zorg-
vuldig de nota naar aanleiding van het 
verslag leest, vindt een tweetal passa-
ges waarin uitdrukkelijk wordt aange-
geven, dat nooit bedoeld is de moge-
lijkheid te openen voor een geïsoleer-
de ingreep in een afzonderlijke ca.o. 

Er staat namelijk: Het ging ook uit-
drukkelijk niet om een zelfstandige be-
voegdheid om per bedrijfstak in te gri j-
pen, maar alleen om een mogelijkheid 
om in het kader van een reeds tot 
stand gebrachte en landelijk werkende 
maatregel, voor een bepaalde bedrijfs-
tak aanvullende regelen te kunnen 
stellen. Het vervallen van de mogelijk-
heid tot bedrijfstaksgewijze ingrepen 
betekent dus slechts - zo staat er ver-
der - dat het niet meer mogelijk zal 
zijn, in het kader van een landelijk wer-
kende beperkte loonmaatregel, aan-
vullend per bedrijfstak meer algemene 
maatregelen te treffen. 

Het is dus niet zwart-wit. Het gaat 
niet om helemaal geïsoleerd ingrijpen 
of niet. Via de nu nog tot en met 31 de-
cember geldende wet is toch al een in-
bedding in een algemeen geldende 
maatregelen bedoeld. Wij blijven ove-
rigens bezwaren hebben tegen het ge-
deeltelijk schrappen van bestaande 
bevoegdheden ter zake, ook al weten 
wij uit de voorgestelde tekst van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid, dat er wel een vorm van dif-
ferentiatie mogelijk gemaakt zal wor-
den, omdat hierin een differentiatie 
naar inkomensniveau wordt vermeld. 
Enige differentiatie blijft dus mogelijk, 
hetgeen wi j wel wenselijk vinden, 
doch niet voldoende. 

Wij vinden het essentieel, dat in een 
landelijk werkende loonmaatregel de 
mogeli jkheid moet bestaan om, toege-
spitst op bijzondere omstandigheden, 
in een bepaalde ca.o. eventueel voor 
bepaalde groepen van werknemers 
met achterstandssituaties tot een dif-
ferentiatie te komen. 

De heer Bakker (CPN): U hebt dat 
amendement samen met de heer 
Weijers ondertekend. U geeft nu wel 
een totaal andere uitleg dan de heer 
Weijers zojuist heeft gegeven aan dat 
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amendement. De heer Gerritse zit ook 
nadrukkelijk ' ja' te knikken. 

De heer Nypels (D'66): Voor zover dat 
het geval is, is het voor de derde keer. 
Dit standpunt hebben wi j namelijk ook 
bij de vorige debatten naar voren ge-
bracht. 

De heer Bakker (CPN): Dat doet er ver-
der helemaal niet toe. U stelt een be-
paalde wetswijziging voor via amen-
dering; het is dan natuurlijk wel van 
belang te weten wat die wetswijziging 
betekent. U hebt waarschijnlijk ook 
naar de heer Weijers geluisterd. Die 
had een heel verhaal, dat als er in boe-
renkoolstronkenradeel een CAO tot 
stand zou komen die eigenlijk overal 
uitsprong, je daar dan moest kunnen 
ingrijpen en dat daarvoor het middel 
van een algemene loonmaatregel veel 
te grof was. De heer Weijers zegt dus, 
ingrijpen in een ca.o. omdat een alge-
meen ingrijpen te grof is. U houdt hier 
een totaal ander verhaal, dat weet u 
ook. 

De heer Nypels (D'66): In het geval wat 
u bedoelt, zal het automatisch beteke-
nen dat ingreep in zo'n ca.o. veel ster-
ker en veel omvangrijker is, omdat 
daar een veel aanzienlijkere loonstij-
ging wordt voorzien; dit kan grote be-
zwaren opleveren voor het beleid dat 
gevoerd wordt. 

De heer Bakker (CPN): Daar gaat het 
helemaal niet om. Het gaat erom, dat 
de heer Weijers, eerste ondertekenaar 
van dit amendement, een totaal ande-
re uitleg geeft, terwij l u als tweede on-
dertekenaar 

De heer Nypels (D'66): U kuntmis-
schien wijzen op een andere motive-
ring, doch het amendement is hetzelf-
de gebleven. 

De heer Bakker (CPN): Neen, er wordt 
een andere uitleg gegeven. Er moet in 
één speciale ca.o. ingegrepen kunnen 
worden. Juist het middel van de alge-
mene looningreep is daar te grof voor 
de heer Weijers. De heer Nypels zegt 
echte', dat er alleen sprake is van een 
differentiatie binnen een algemene in-
greep. Dat zijn twee totaal verschillen-
de dingen. Misschien kan nog iemand 
het amendement ondertekenen, om er 
een algemene opvatting over te ge-
ven. Het is echter wel zonderling als de 
Kamer een amendement voorgelegd 
krijgt waarmee men twee totaal ver-
schillende bedoelingen blijkt te heb-
ben. 

De heer Nypels (D'66): Het is natuurlijk 
altijd mogelijk dat de motieven voor 
bepaalde wettelijke maatregelen ver-
schillend zijn. 

De heer Bakker (CPN): Het gaat niet 
om de motieven. Daarin kunnen ver-
schillen bestaan. Dat blijkt vaak ge-
noeg, bij stemmingen over moties enz. 
Er is echter verschil in de inhoud als de 
heer Weijers zegt, dat een algemene 
maatregel te grof is en je voor een 
ca.o. een ingreep moet doen of, zoals 
de heer Nypels zegt, een algemene 
loonmaatregel wordt gedifferentieerd 
voor bepaalde ca.o. 's. Dat zijn twee 
totaal verschillende dingen. De Kamer, 
misschien zelfs de Regering, heeft er 
recht op, te weten wat nu precies de 
inhoud van het amendement is. De 
heer Nypels knikt; de heer Weijers 
knikt. Laten wi j nog maar een poosje 
blijven knikken! 

De heer Nypels (D'66): Ik ga uit van de 
preventieve werking. 

De heer Bakker (CPN): Op dat punt zijn 
de betogen van de heren Weijers en 
Nypels gelijk. De vraag is waarvóór de 
werking preventiefis. 

De Voorzitter: Wij krijgen nog een arti-
kelsgewijze behandeling. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil het nog 
moeilijker maken. Wij hebben de vori-
ge keer voor de toevoeging gestemd, 
omdat de Minister van Sociale Zaken 
toen uitdrukkelijk heeft gezegd, dat het 
er alleen om ging groepen werkne-
mers in achterstandsituaties extra te 
kunnen steunen. Onze bedoeling is nu 
dus expliciet in de huidige tekst ver-
werkt. Dat is een prima tekst! 

De heer Nypels (D'66): Dat moet ik 
recht zetten. Anders zal de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid dat misschien doen. De huidige 
tekst maakt het mogelijk dat verschil-
len per inkomen worden aangebracht. 
Gaat het echter om groepen in achter-
standsituaties, dan kunnen die met de 
huidige tekst niet worden geholpen. 
Men kan dat nalezen in de nota naar 
aanleiding van het verslag. 

De heerPoppe (PvdA): Is dat dan een 
achterstand ten aanzien van iets an-
ders dan het inkomensniveau? 

De heer Nypels (D'66): Ook binnen een 
ca.o. moet het mogelijk zijn, een be-
paalde groep ergens uit te lichten om 
het mogelijk te maken dat zij minder 
getroffen, dus relatief beter beloond, 
wordt dan verschillende andere groe-
pen collega's. De tekst laat dat niet toe. 

De heer Willems (PSP): Is het dan niet 
veel logischer helemaal niet zo'n loon-
wet in het leven te roepen? De minima 
zullen dan vanzelf wel worden be-
schermd. 

De heer Nypels (D'66): Ik denk dat de 
heer Wil lems zelf het antwoord op de-
ze vraag weet. Als de Regering het 
noodzakelijk vindt, in het beleid tot een 
maatregel te komen, moeten wij er zo-
veel mogelijk voor zorgen dat er een 
behoorlijk inkomenspolitiek plaatje 
ontstaat. Dat begrijpt de heer Willems 
natuurlijk ook wel. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor ons is 
van zeer grote betekenis dat overal 
voor een behoorlijk werkgelegenheids-
overleg in de ondernemingen wordt 
gezorgd, als er sprake zou zijn van een 
loonmaatregel. Ik heb al gezegd dat de 
voortekenen vooral sinds gisteren bij-
zonder somber zijn geworden. Een 
versterking van de positie van de on-
dernemingsraad bij dit overleg is zeker 
gewenst. Het is te betreuren dat er ook 
vanuit het bedrijfsleven nog onvol-
doende voorstellen zijn gedaan om tot 
een behoorlijke regeling te komen. 

Ik vat mijn betoog samen. Wij stern-
men in met het voorstel, de toeslag-
verwerking in de bouw-ca.o. buiten de 
index voor min imumloon, sociale uit-
keringen en ambtenarensalarissen te 
laten. Een herziening van de afspraken 
zal, juist in verband met nieuwe, re-
cente toeslagen voor verschillende 
elementen, nodig zijn, in de richting 
van de werkelijk verdiende lonen. Die 
moeten het uitgangspunt vormen. 

Wat betreft de bevoegdheden van 
de Regering bij een eventuele loon-
maatregel blijven wi j erop aandringen 
dat de mogelijkheid wordt gehand-
haafd onderscheid te maken tussen 
niet alleen de inkomensniveaus maar 
ook tussen bepaalde groepen werkne-
mers om op die manierte kunnen ko-
men tot een betere beloning van vuil 
en onaangenaam werk en ook voor 
groepen in achterstandsituaties. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie wil zich in dit 
debat beperken tot het maken van en-
kele korte opmerkingen over wets-
ontwerp 17 202. Daarin wordt artikel 
10 van de Wet op de loonvorming aan 
de orde gesteld. Dit artikel heeft al heel 
wat stof doen opwaaien. De Regering 
vraagt een verlenging van 1 jaar van 
de wettelijke mogeli jkheid, in uiterste 
noodzaak een loonmaatregel u i t te 
vaardigen. Zij stelt daarnaast voor, de 
bedrijfstaksgewijze looningreep on-
mogelijk te maken. 

Mijnheer de Voorzitter! De combina-
tie van een lange kabinetsformatie en 
een naderend einde van een kalender-
jaar komen weloverwogen beleidsvor-
ming niet ten goede. Dat hebben wi j tij-
dens de schriftelijke voorbereiding al 
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gesignaleerd en de Regering heeft dit 
onderstreept. Overigens wi l ik toch mijn 
dank uitspreken voor de correcte beant-
woording van de door ons gestelde vra-
gen. Haastige spoed is echter zelden 
goed, want na twee avonden vergade-
ren was het al snel duidelijk dat Rege-
ring, werkgevers en werknemers niet 
tot overeenstemming konden komen 
over het arbeidsvoorwaardenbeleid 
voor 1982. 

Is de Minister van mening dat dit 
wetsontwerp van invloed is geweest 
op het overleg tussen de sociale part-
ners? Het wetsontwerp is nu wel heel 
actueel geworden. Bij de schriftelijke 
voorbereiding hebben wi j al laten blij-
ken niet erg gelukkig te zijn met het 
voornemen van de Regering mogelijke 
looningrepen alleen nog te differentie-
ren naar inkomenshoogte. 

Mijn fractie heeft geen overwegende 
bezwaren tegen de mogeli jkheid dat 
de overheid in arbeidsovereenkom-
sten kan ingrijpen. Het algemeen be-
lang kan dit ten slotte vereisen. Dit 
neemt echter niet weg dat een onge-
nuanceerde centrale looningreep, die 
geen rekening houdt met regionale 
verschillen en verschillen tussen on-
dernemingen en zelfs individuele ver-
schillen, slechts bij hoge uitzondering 
in overeenstemming kan zijn met het 
algemeen belang. 

Wij hebben dan ook gesignaleerd 
dat de centralisatie van het arbeids-
voorwaardenoverleg ernstige gebre-
ken vertoont. Tijdens de afgelopen da-
gen is dat nog weer eens gebleken. Wij 
hebben de Regering daarom in over-
weging gegeven het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden terug te brengen 
naar de onderneming omdat daar de 
echte verantwoordelijkheden liggen, 
zowel van werkgevers als van werkne-
mers. Hoe kunnen zij zich verantwoor-
delijk voelen voor een door hen afge-
sloten arbeidsovereenkomst als die 
overeenkomst grotendeels gedicteerd 
is door de uitkomst van het centrale 
overleg in Den Haag? 

Wanneer de binnen de onderne-
ming afgesloten arbeidsovereenkomst 
toch in strijd is met het algemeen be-
lang, kan alsnog worden ingegrepen, 
maar dan wel op een veel minder ri-
goureuze wijze. Het argument van de 
Minister, dat dit een vrij gedetailleerde 
overheidsbemoeienis met afzonderlij-
ke ondernemingen inhoudt, heeft ons 
nog niet overtuigd. Er kan immers con-
trole plaatsvinden naar analogie van 
de Wet op het min imumloon en de mi-
nimumvakantiebijslag. Graag hoor ik 
hierover de opvatting van de Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

Tijdens de schriftelijke voorberei-
ding van dit wetsontwerp is veel ge-
sproken over de eigen verantwoorde-
lijkheid van de sociale partners. Het is 
de overtuiging van mijn fractie dat een 
beperking van de verantwoordelijk-
heid tot een aantal in Den Haag verga-
derende partijen tekort doet aan de ei-
gen verantwoordeli jkheid op dit ter-
rein van de individuele werkgever en 
werknemer. Hiermee heb ik in kort be-
stek het overwegende bezwaar van 
mijn fractie tegen dit wetsontwerp 
aangegeven. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 13.55 uur 
tot 14.30 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 ein-
de van deze vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de voor-
stellen heeft verenigd. 

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

a. de vaste Commissie voor Justitie: 
wetsontwerp Vaststelling van titel 

7.3. (Schenking) van het nieuwe Bur-
gerlijk Wetboek (17 213); 

b. de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen: 

wetsontwerp Wijziging van beroeps-
bepalingen in een aantal onderwijs-
wetten in verband met uitbreiding van 
de werking van de Wet administratie-
ve rechtspraak overheidsbeschikkin-
gen(17 201); 

c. de vaste Commissie voor Verkeer 
en Waterstaat: 

wetsontwerp Overbrenging in be-
heer en onderhoud bij de gemeente 
Rotterdam van de Hartelmond en de 
Grote Hartelsluis met bijkomende wer-
ken(17 194); 

d. de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid: 

wetsontwerp Verlenging en wijzi-
ging van de Wet op de niet-c.a.o.-inko-
mens (Stb. 1980, 712) (17 216); 

e. de vaste Commissie voor Volksge-
zondheid: 

Regeringsstandpunt inzake een aan-
tal vraagstukken betreffende de psy-
chotherapie(17 217). 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de orde 
te stellen bij de aanvang van de verga-
dering van donderdag 17 december 
a.s. het wetsontwerp Vaststelling van 
het slot van de algemene rekening van 
alle rijksontvangsten en -uitgaven, be-
doeld in artikel 86, tweede l id, het slot 
van de rekeningen, bedoeld in artikel 
87, derde l id, en het slot van de reke-
ningen van takken van rijksdienst, be-
doeld in artikel 88 van de Comptabil i-
teitswet (Stb. 1927, 259) over het 
dienstjaar 1976, alsmede vaststelling 
van het slot van de rekening van het 
Algemeen burgerlijk pensioenfonds, 
bedoeld in artikel M 6, zevende l id, van 
de Algemene burgerlijke pensioenwet 
over het boekjaar 1976 (17 005). 

Verder stel ik voor, aan de orde te 
stellen in de vergadering van donder-
dag 17 december a.s. onmiddell i jk na 
de middagpauze - zo nodig met on-
derbreking van de agenda —: 

het verslag van een schriftelijk en 
mondeling overleg over de grote cen-
trale ketelbouw. 

Ik stel voor, de spreektijd hierbij vast 
te stellen op 5 minuten perfractie. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
algemene financiële beschouwingen 
over de rijksbegroting voor het jaar 
1982 (17 100-Miljoenennota) en van de 
behandeling van: 

de brieven van de Minister van Fi-
nanciën over aanpassingen van mid-
denkoersen in het kader van het Euro-
pees Monetair Stelsel 1981 (17 125, 
nrs. 1 en 2); 

het wetsontwerp Verlaging van de 
accijns van zware stookolie (16 942); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
wet op de accijns van alcohoihouden-
de stoffen (16 958); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting voor LPG- en 
dieselpersonenauto's (16 960); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
inkomstenbelasting en van de loonbe-
lasting (verlaging van de bejaardenaf-
trekken en van de arbeidsongeschikt-
heidsaftrekken), alsmede wijziging 
van de vermogensbelasting (afschaf-
fing van de bejaardenaftrek en van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek) 
(17 152); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
dividendbelasting (teruggaaf regel in-
gen en tarief bij inkoop van krachtens 
erfrecht opgekomen aandelen) 
(17 153); 
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het wetsontwerp Verlenging voor 
het kalenderjaar 1982 van de tijdelijke 
zelfstandigenaftrek in de inkomsten-
belasting (17 154); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
Kostenwet invordering rijksbelastin-
gen(17 155); 

het wetsontwerp Verhoging en uit-
breiding van de accijns van alcohol-
vrije dranken (17 187); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
bieraccijns (17 188); 

het wetsontwerp Wijziging van het 
tarief van de inkomstenbelasting en 
van de loonbelasting in het kader van 
het belastingplan 1982 (17 189); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
suikeraccijns (17 190), 
en van: 

de gewijzigde motie-Schutte en Van 
der Vlies over de inkomenspositie van 
de kleine zelfstandigen in 1981 (17 030, 
nr. 18); 

de motie-Beckers-de Bruijn over een 
structurele verlaging van directe aan 
de arbeidsplaats gebonden kosten 
(17 100-Miljoenennota, nr. 12); 

de motie-Beckers-de Bruijn over in-
trekking van het gentlemen's agree-
ment met het Bankbedrijf uit 1948 
(17 100-Miljoenennota, nr. 13); 

de motie-Wöltgens en Engwirda 
over het te voeren monetaire beleid 
(17 100-Miljoenennota, nr. 15); 

de motie-Engwirda c.s. over hand-
having van de netto-netto koppeling 
(17 100-Miljoenennota, nr. 16); 

de motie-Wagenaar over terugdrin-
ging van het financieringstekort 
(17 100-Miljoenennota, nr. 17). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Voor een zeer groot deel 
hebben wi j met erkentelijkheid de op-
merkingen en beschouwingen van de 
Kamer aanhoord. Op vragen over 
loon- en inkomensbeleid voor 1982 ben 
ik gisteren niet ingegaan, aangezien 
gisteravond de tweede ronde van 
overleg met de sociale partners op het 
programma stond. In mijn antwoord in 
eerste termijn heb ik dan ook verwe-
zen naar het verslag dat mijn collega 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid over het overleg met de sociale 
partners aan de Kamer zal doen toeko-
men. 

Ik zie nu dan ook geen reden om, 
vooruitlopend op het verschijnen van 
dit verslag, uitgebreid te spreken over 
het loon- en inkomensbeleid, te meer 
niet, omdat ik het overleg van gister-

avond, om aan de Kamer bekende rede-
nen, niet heb kunnen bijwonen. De Ka-
mer krijgt ongetwijfeld nog volop de 
gelegenheid om met het kabinet van 
gedachten te wisselen over dit onder-
werp, want als ik mij niet vergis, staat 
het op de agenda van volgende week. 

Niettemin wil ik thans wel ingaan op 
een aantal vragen en opmerkingen 
van de heren Van Amelsvoort en Joe-
kes. In het regeerakkoord is een koop-
krachtbeeld vastgelegd, uitgaande van 
een koopkrachtdaling met — 1 % van 
het minimumloon, oplopend tot - 4 % 
voor de mensen met een inkomen van 
vier keer modaal. De heer Van Amels-
voort heeft opgemerkt dat bij de ver-
wezenlijking hiervan de nadruk be-
hoort te liggen op de primaire sfeer. 
Daar sluit ik mij bij aan, niet in het 
minst omdat het ook in het regeerak-
koord staat. Het belastingtarief is geen 
goed instrument meer om een verdere 
herverdeling van inkomens te bewerk-
stelligen. Het kabinet-Den Uyl consta-
teerde reeds dat in de sfeer van de be-
lastingtarieven een situatie is ontstaan 
waarvan men met rede mag veronder-
stellen dat de rek er in belangrijke ma-
te uit is. 

Die conclusie was te vinden in de ln-
terimnota-lnkomensbeleid van mei 
1975. Ook het premie-instrument is 
echter niet erg geschikt voor herverde-
ling van inkomens. Het hanteren van 
sociale premies voor inkomenspolitie-
ke doeleinden is in zekere zin het onei-
genlijk gebruiken van het premie-in-
strument. Bovendien kleven hieraan in 
wezen dezelfde bezwaren als aan een 
verdere herverdeling via het belasting-
tarief. Mijn conclusie is dan ook - en 
niet alleen omdat het in het regeerak-
koord staat - dat een rechtvaardige 
verdeling van inkomensoffers vooral 
in de primaire sfeer moet worden be-
werkstell igd. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik ben 
de Minister zeer erkentelijk voor zijn 
bijval. Ik ben het ook eens met zijn 
standpuntbepaling. Ik heb echter nog 
iets meer gezegd, namelijk dat het nu 
gekozen instrument van verhoging 
van de premiegrenzen eigenlijk onge-
schikt is, omdat het een structureel in-
strument is waarmee men een inci-
denteel resultaat wi l bereiken; men wi l 
daarmee voor één jaar het koopkracht-
beeld beïnvloeden. Men zit echter voor 
de gehele verdere toekomst aan die 
verhoging van de premiegrenzen vast. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Als de heer Van Amels-
voort het deskundigen op het gebied 
van de sociale zekerheid over deze 
zaak discussieert, zal hij ontdekken dat 

• de verhoging van de premiegrenzen 
ook op technische gronden samen-
hangt met de inflatie. Een inflatoire 
verhoging van de premiegrenzen is als 
het ware nog te rechtvaardigen. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik heb 
de indruk dat de berekeningen zelf dan 
ook enigszins geïnfleerd worden. 

Minister Van der Stee: Ik denk dat die 
indruk niet meer dan een heel lichte 
mag zijn. Men zou kunnen discussië-
ren over een bedrag van f 5000 in 
plaats van f 7.000, maar dat is uiterst 
discutabel. 

De heer Joekes heeft mi j , mij daarbij 
aansprekend als 'Van der Stee-M', ge-
vraagd naar mijn oordeel over enkele 
ontboezemingen van mijn voorganger 
Van der Steel - ik houd die omschrij-
ving nu maar even aan - in de Miljoe-
nennota. Het ging daarbij om de pas-
sage waarin werd gesteld, dat verklei-
ning van het loongebouw niet langer 
wenselijk is en dat veeleer moet wor-
den gezocht naar mogelijkheden voor 
een meer gedifferentieerde inkomens-
ontwikkeling. 

De geestelijke erfenis van mijn voor-
ganger is ook mijn erfenis, weliswaar 
uit een eerder politiek leven, maar 
daarom niet minder waar; ik ben de-
zelfde man gebleven. Een verdere ver-
kleining van inkomensverschillen aan 
de onderkant van het loongebouw 
over de gehele linie, zal leiden tot een 
nog gebrekkiger functioneren van de 
arbeidsmarkt. Dat kan geen enkel kabi-
net voor zijn verantwoording nemen. 
Daarom is een verdere differentiatie in 
de beloningsverhoudingen gewenst, 
die spoort met de vraag- en aanbod-
verhoudingen op de arbeidsmarkt. 

Dat deze differentiatie niet blijkt uit 
het koopkrachtbeeld dat is gepresen-
teerd in de brief aan de sociale part-
ners, betekent niet dat het kabinet voor 
de differentiatie in de beloningsver-
houdingen geen ruimte zou laten. Het 
is trouwens bekend dat ook in het re-
geerakkoord over een aanmerkelijk 
hoger percentage dan gebruikelijk 
voor incidenteel wordt gesproken. 

Ik wil er nu kort over zijn. Ten eerste 
is een koopkrachtoverzicht een zeer 
gestileerd beeld van de werkelijkheid 
waarin slechts een gemiddelde inko-
mensontwikkeling van verschillende 
categorieën wordt gegeven. Ten twee-
de zal een differentiatie in de belo-
ningsverhoudingen mede via de inci-
dentele looncomponent verlopen. Nog 
afgezien van het feit dat gepresenteer-
de koopkrachtoverzichten exclusief in-
cidenteel zijn, doet zich voorts het pro-
bleem voor, dat bij gebrek aan vol-
doende gedetailleerde informatie de 
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incidentele looncomponent in de sta-
tistische koopkrachtberekeningen, in-
clusief incidenteel, voor de verschil-
lende inkomenscategorieën veronder-
steld wordt even groot te zijn. De wer-
kelijkheid kan daar heel sterk van af-
wijken. 

De heer Joekes (VVD): De Minister 
zegt ti jdens het citeren uit zijn vorige 
stuk, dat verdere nivellering aan de on-
derkant van het loongebouw onwen-
selijk is. Dat het onwenselijk is, is een-
voudig een economisch ervaringsfeit, 
tenminste zo zie ik dat. Als dat zo is, is 
toch ook aannemelijk dat verdere ni-
vellering aan de bovenkant van het 
loongebouw onwenselijk is? De eco-
nomische pijn, de 'produktiepijn', als 
je het zo noemen mag, zit vooral bij de 
middelbare en hogere inkomens. Deze 
inkomensgroepen hebben steeds min-
der aanmoediging tot extra inspan-
ning, het dragen van verantwoordeli jk-
heid e tc , opdat zij steeds verder geni-
velleerd worden. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al eerder verwezen 
naar de Nota Inkomensbeleid van het 
kabinet-Den Uyl, een interimnota die in 
mei 1975 is verschenen. Voorts heb ik 
enkele passages uit de Miljoenennota 
geparafraseerd. 

Ik vraag mij af of hetgeen ik hier heb 
gezegd over verkleining van het loon-
gebouw zozeer in tegenstelling is tot 
hetgeen de heer Joekes nu stelt. 

De heer Joekes (VVD): Er is een tegen-
stelling zolang deze Minister nadruk-
kelijk zegt wat deze en vergelijkbare re-
geringen altijd zeggen, namelijk 'aan 
de onderkant'. Als nivellering econo-
misch onwenselijk is, dan is het econo-
misch onwenselijk en niet alleen aan 
de onderkant. 

Minister Van der Stee: Ik vraag mij af 
of het helemaal opgaat wat de heer 
Joekes zegt. Ik geloof dat niet. Naar 
mijn mening bepalen ook bij de hoge-
re inkomens vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt de inkomens. Kijk naar 
de inkomens van vele vrije-beroepsbe-
oefenaars. Kijk naar de inkomens van 
hoger gesalarieerde mensen in het be-
drijfsleven. Kijk naar de explosievere 
beroepen waarin een grote vraag be-
staat. Kijk naar hartspecialisten. 

Zo zijn legio voorbeelden te noe-
men. Naar mijn mening bestaan daar 
inkomensverhoudingen die vaak niet 
vanuit rechtvaardigheidsoverwegin-
gen volledig gemotiveerd kunnen wor-
den. Dat beeld vertoont monopolist i-
sche trekjes die voorkomen moeten 
worden. Een beterfunctioneren van de 

arbeidsmarkt daar zal naar mijn me-
ning automatisch leiden tot verklei-
ning van inkomensverschil len, waar-
van ik geenszins tegenstander ben. 
Kijk bij voorbeeld naar het beleid dat 
mijn vroegere collega Pais ten aanzien 
van de universiteiten voerde. Dat was 
een volstrekt gerechtvaardigd en juist 
beleid. 

De heer Joekes (VVD): Als het inder-
daad door het functioneren van de ar-
beidsmarkt gebeurt, zal men geen libe-
raal daartegen bezwaar horen aante-
kenen. Die nivellering gebeurt daarbo-
ven - d e n k maar aan de chirurgen - e n 
helemaal niet door het functioneren 
van de arbeidsmarkt. 

Minister Van der Stee: Ik betwijfel dit, 
evenals bij de andere vrije beroepen. 
Bij veel van deze beroepen kan men 
bijna spreken van een 'closed job' . Het 
zijn vaak zeer afgeschermde beroepen, 
waarin men bijna niet wordt toegela-
ten. Daardoor zal de werking van de 
arbeidsmarkt ten aanzien van dat soort 
van beroepen ook niet optimaal zijn. 
De Staatssecretaris hoorde ik iets zeg-
gen over kamerleden; die zorgen ech-
ter voor hun eigen salaris. 

De Voorzitter: Die salarissen worden 
bij wet geregeld, zoals de Minister 
weet. 

Minister Van der Stee: Ja, als wetge-
vers hebben zij het geregeld. 

Naar aanleiding van mijn gedach-
tenwisseling met de geachte afgevaar-
digde Engwirda in eerste termijn over 
de invloed van de herwaardering der 
munten, respectievelijk van hetwerk-
gelegenheidsprogramma op de ar-
beidsmarktsituatie wi l ik nog eens het 
volgende duidelijk makken. De heer 
Engwirda had voor een belangrijk deel 
gelijk, maar niet op alle punten. 

In de ramingen van het Centraal 
Planbureau komen de effecten van de 
wijzigingen in het totale overheidsbe-
leid ten opzichte van de Miljoenennota 
en de wijzigingen in de externe veron-
derstellingen voor 1982 samen. Onder 
deze laatste vallen dus ook de effecten 
van de herwaardering. Die herwaarde-
ring is zelf weer een aanpassing aan 
de daarvoor ontstane internationale 
onevenwichtigheden. Het is wat theo-
retisch om deze effecten afzonderlijk 
in een werkloosheidscijfer te gaan me-
ten. 

Ik wi l echter toch op zijn concrete 
vraag ingaan. Het verschil van 5000 
werklozen is het aantal werklozen dat 
in de bijgestelde Macro-economische 
Verkenningen wordt genoemd zonder 
het totale beleidspakket met het werk-
gelegenheidsplan. De bijgestelde Ma-

cro-economische Verkenningen date-
ren van begin december. De herwaar-
dering vond plaats op 4 oktober. Zo-
wel in de 480.000 werklozen als in de 
475.000 werklozen die de heer Engwir-
da noemde, zit dus het effect van de 
herwaardering. 

De heer Engwirda kwam terug op 
zijn vraag hoe het verschil kan worden 
verklaard tussen het in de regerings-
verklaring genoemde positieve effect 
van het werkgelegenheidsplan in casu 
25.000 a 30.000 gecreëerde arbeids-
plaatsen en 30.000 minder werklozen, 
en de raming van 5000 werklozen min-
der van het Centraal Planbureau. 

In dit verband zou ik nog eens wil len 
wijzen - ik deed het al in eerste termijn 
- op het hier beslist relevante verschil 
tussen doelstelling en raming en op 
het feit dat het CPB, vanwege hun on-
voldoende concretisering, een aantal 
elementen uit het werkgelegenheids-
plan niet in de berekening kon mee-
nemen. Daarbij is het vooral van be-
lang dat de doelstelling van 80.000 
personen een partieel karakter draagt, 
in zoverre de indirecte effecten van bij 
voorbeeld de financiering van het 
werkgelegenheidsplan op het econo-
misch proces hierbij nog niet waren 
meegenomen. 

Zoals ik ook reeds in eerste termijn 
heb toegezegd, zal op korte termi jn, in 
overleg met het CPB, een nadere uit-
werking van de effecten van het werk-
gelegenheidsplan worden aangebo-
den, mijnheer de Voorzitter. U krijgt er 
dus meer over te horen. 

De heer Engwirda (D'66): De te ver-
wachten vraag op dit antwoord is: Wat 
betekent 'op korte termijn'? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Deze vraag durf ik op dit 
ogenblik niet te beantwoorden. Ik zou 
dit aan mijn collega van Economische 
Zaken moeten vragen, die, zoals u 
weet, verantwoordelijk is voor het 
Planbureau. Ik kan hem dit vandaag 
echter niet meer vragen, want hij is zo-
juist naar Londen vertrokken. Ik weet 
het niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Een aantal 
afgevaardigden, waaronder de heer 
Wöltgens en mevrouw Beckers-de 
Bruijn, hebben in tweede termijn gere-
ageerd op mijn opmerking over de ge-
vraagde werkgelegenheidsrapporta-
ges. Op het gevaar af dat ik in herha-
ling dreig te vervallen, zou ik hen er 
toch op wil len wijzen dat een dergelij-
ke weg mijns inziens onbegaanbaar is. 
Onbegaanbaar, omdat deze weg vol 
met voetangels en valkuilen is als het 
erom gaat de werkgelegenheidseffec-
ten van iedere afzonderlijke beleids-
maatregel te kwantificeren. 
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Zelfs als wij over de technische pro-
blemen zouden heenstappen - techni-
sche problemen die overigens niet 
minder relevant zijn - dan blijft het be-
zwaar over dat een dergelijke bereke-
ning noodzakelijkerwijze een eenzij-
dig, geïsoleerd beeld geeft, dat ook de 
politieke discussie kan vertekenen. 
Voor een evenwichtig oordeel over de 
effecten van het beleid moet niet een 
individuele maatregel maar moeten de 
veranderingen in het geheel van ont-
vangsten en uitgaven van de overheid 
in de beschouwingen worden betrok-
ken. Dit is ook een weg die wij voort-
durend bewandelen, namelijk het 
doorrekenen van het totale beleids-
pakket op macro-economische con-
sequenties. Daarin nemen uiteraard de 
werkgelegenheidsaspecten heel dui-
delijk een belangrijke plaats in. 

De door de beide geachte afgevaar-
digden aangegeven weg bergt onver-
mijdelijk het gevaar in zich dat een in-
tegrale beoordeling van het beleid op 
de tocht komt te staan en dat met on-
volledige en partiële informatie wordt 
gewerkt. Een dergelijke integrale be-
oordeling van het overheidsbeleid 
komt nu juist de Kamer toe. Door een 
werkgelegenheidseffectrapportage 
over afzonderlijke beleidsmaatregelen 
te vragen, verwijdert men zich van die 
integrale afweging. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben geneigd de Minister 
gel i jkte geven. Het levert echter wel 
problemen op, want het zou kunnen 
betekenen, in de situatie die gisteren 
en eergisteren in de Kamer aan de or-
de is geweest, dat je je helemaal niet 
bekommert om de vraag, of accijns-
verhogingen voor een of andere 
bedrijfstak werkgelegenheidsgevol-
gen hebben, namelijk in het geval dat 
je zegt dat niet de partiële maatregelen 
bekeken moeten worden, maar dat er 
gekeken moet worden wat er met dat 
geld gebeurt: als de effecten daarvan, 
in het kader van een macro-econo-
misch model en op grond van de daar-
in verstopte duistere redenen, positief 
zijn, dan zou een dergelijke afweging, 
waarbij die partiële maatregelen beke-
ken worden, niet meer gemaakt be-
hoeven te worden? 

Minister Van der Stee: Laten we eens 
aannemen, dat u gelijk zou hebben, 
mijnheer Wöltgens, met uw vraagstel-
ling en laten we deze volgen. Wat ge-
beurt er dan? 

Uitgaande van een bedrag van f 500 
min. aan accijnzen, kunnen we twisten 
over het directe effect. Ik ga dit niet 
herhalen, want daarover hebben wi j 

gisteren gediscussieerd. Wij kunnen 
ons dan afvragen, hoeveel arbeids-
plaatsen kost dat? We kunnen het 
houden op enkele honderden, om het 
iets meer aan mijn kant te houden. U 
moet dit echter afwegen tegen de an-
dere kant van de medaille, namelijk 
dat die f 500 min. dient tot verminde-
ring van het financieringstekort. Ver-
mindering van het financieringstekort 
heeft zijn invloeden op het renteniveau 
in dit land en het renteniveau is van 
ongelooflijk grote betekenis voor de 
werkgelegenheid in het totale bedrijfs-
leven van dit land. 

Dat is een effect waarbij ik niet geï-
soleerd voor die f 500 mil joen accijn-
zen opnieuw aan het Planbureau kan 
gaan vragen om het uit te rekenen. 
Daar zit de pijn en de problematiek. 
Daarom zeg ik, dat de heer Wöltgens 
de situatie eigenlijk wat vertekent wan-
neer hij zijn aandacht - wi j zijn alle-
maal mensen, hij evenzeer als i k -
daarop gaat concentreren. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan is het 
standpunt van de Minister eigenlijk 
meer ingegeven door de angst dat Ka-
merleden, pressiegroepen of wie er 
zich verder mee mag bemoeien, al te 
zeer op het verkeerde spoor worden 
gezet doordat er opeens staat dat er 
100 man wegvallen en da t ' zij dan niet 
meer in staat zijn om tot een behoorlij-
ke afwikkeling te komen'. Ik hoop eer-
lijk gezegd dat kamerleden - dat be-
hoeft niet altijd het geval te zijn want 
de discussie over de accijnzen maakt 
mij daarover niet hoopvol - uiteinde-
lijk in staat zijn om ook de argumenten 
die hen doen zeggen dat het financie-
ringstekort kleiner wordt, dat de rente 
gaat dalen en dat het hele bedrijfsle-
ven er beter van wordt, in een dergelij-
ke afweging te betrekken. Dan behoef 
je de kamerleden die informatie niet 
te onthouden uit angst dat zij daar-
mee te eenzijdig zullen opereren. 

Minister Van der Stee: Ik heb de leden 
van deze Kamer, evenals de Kamer als 
totaliteit, zeer hoog. Ik twijfel niet aan 
hun vermogen dit te doen. Ik wijs er 
echter op dat ik voor al die geïsoleerde 
effecten niet een afzonderlijke eendui-
dige afweging kan maken van de di-
recte en de indirecte effecten. Dat is de 
grote moeilijkheid. Ik kan dit materiaal 
niet voldoende duidelijk leveren, dan 
heb ik een totaalpakket nodig. 

De heer Wöltgens (PvdA): Daarmee 
ben ik het eens. Mijn verzoek aan de 
Minister was echter - en ik vraag hem 
dit door te geven aan alle Ministers die 
de begrotingswijzigingen nog moeten 
indienen - om daar waar het wel mo-
gelijk is, althans de directe effecten 

aan te geven. Dan kan er desnoods 
nog een vaste zin bij komen te staan 
die datgene weergeeft wat de Minister 
nu zegt, te weten: verkijkje hier niette 
zeer op, want het is nodig voor iets dat 
macro-economisch zo belangrijk is dat 
het allemaal mooie effecten heeft per 
saldo. 

Ik vraag om in elk geval daar waar 
het mogelijk is om de directe effecten 
aan te geven, dit bij die begrotingswij-
ziging en bij de toelichting ook te 
doen. 

Minister Van der Stee: Ik heb de heer 
Wöltgens in eerste termijn reeds een 
toezegging in die richting gedaan. 

De heer Schutte (GPV): Ik begrijp de 
bezwaren van de Minister. Wanneer 
het echter zo niet kan, is het dan niet 
juist om, als er een totaalpakket gepre-
senteerd wordt inclusief belasting-
maatregelen, dit af te zetten tegen een 
ander pakket waarin niet via belasting-
maatregelen maar via ombuigingen 
de oplossing gevonden kan worden 
voor het financieringstekort dat zou 
ontstaan? 

Minister Van der Stee: Het is mij niet 
helemaal duidelijk wat de heer Schutte 
bedoelt. 

De heer Schutte (GPV): De Minister 
heeft moeite met een specificatie van 
een totaalpakket. Dat kan ik mij voor-
stellen. 

Minister Van der Stee: Neen, ik heb 
moeite met het berekenen van alle in-
directe effecten van geïsoleerde maat-
regelen, terwijl er nog drie, vier andere 
maatregelen naast staan. Ik kan alleen 
maar de totaliteit van die maatregelen 
in een macro-economisch model bren-
gen en laten uitrekenen. Daar zit de 
pijn. 

De heer Schutte (GPV): Zo had ik het 
inderdaad begrepen, maar ik heb mij 
waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt. 
Mijn vraag is echter: Kan de Minister 
zo'n totaalpakket waarin de belasting-
maatregelen zitten, niet afzetten tegen 
een ander pakket, bij voorbeeld zonder 
belastingmaatregelen maar met ver-
dergaande ombuigingen, waaruit ook 
de effecten zowel direct als indirect be-
rekend kunnen worden? Zodoende 
kan toch een reële afweging gemaakt 
worden. 

MinisterVan der Stee: Ik twijfel er zeer 
over of dit in alle voorkomende geval-
len denkbaar is. De discussie gaat over 
de vraag: wat gebeurt er? Welnu, wij 
hebben die verkenningen; wi j hebben 
de varianten in de MEV. Die hebben 
wi j regelmatig wanneer wi j ieder jaar 
met het beleidspakket komen. Dan 
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werken wi j met endogene loonvarian-
ten; wij werken met exogene loonvari-
anten enzovoorts. 

Ik ben echter heel huiverig om elke 
keer wanneer er een pakketje maatre-
gelen komt, weer uitgebreide compu-
teruitdraaien van het Planbureau te 
vragen. Dat wordt te gek, die kant 
moeten wi j niet op. 

De heer Schutte (GPV): Dat ben ik met 
de Minister eens. Het gaat nu echter 
niet om een kleinigheidje. Het gaat nu 
om een ingrijpende maatregel in rela-
tie tot het werkgelegenheidsplan. Daar 
waar die werkgelegenheid zo centraal 
staat, ligt het toch voor de hand dat als 
er een pakket komt waarin belasting-
maatregelen zitten en waarvan ieder-
een erkent dat het meerdere of minde-
re effecten moet hebben voor de werk-
gelegenheid in negatieve zin, er ge-
vraagd wordt of er een vorm denkbaar 
is waarbij die effecten zich niet voor-
doen en wat daarvan dan de consequ-
entieszijn? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Daar waar het erg relevant 
is, gebeurt het in de Macro-Economi-
sche Verkenning alti jd. De beleidsvari-
anten worden dan opgesomd. Ik wi l 
het daarbij voorlopig laten. Ik geloof 
niet dat wi j dit beleid op dat punt ver-
der moeten intensiveren. 

Het zal duidelijk zijn dat na de dis-
cussie die wij daarover inn eerste ter-
mijn hebben gehad, ik geen erg grote 
behoefte heb aan de motie-Engwirda. 
De Kamer zal ook begrijpen dat ik na 
die uitvoerige discussie mijnerzijds 
weinig behoefte heb, hierop nader in 
te gaan. 

De heer Van Amelsvoort ging nader 
in op do extra aardgasinzet en het ge-
wenste tijdelijke karakter van die maat-
regel. Er mag geen twijfel over be-
staan dat het Nederlandse aardgasbe-
leid - en meer in het algemeen het Ne-
derlandse energiebeleid - is gericht op 
het conserveren van het Slochteren-
gas. Dat desalniettemin in de rege-
ringsverklaring een extra gasinzet 
wordt aangekondigd, kan dan ook niet 
los worden gezien van de algemene f i -
nanciële problematiek waarvoor het 
kabinet zich gesteld zag en die voor 
een deel mede wordt veroorzaakt door 
de exogene bewegingen op de gas-
markt: de verminderde volume-afzet. 

De Minister van Economische Zaken 
is in overleg getreden met de elektrici-
teitscentrales die dat extra gas moeten 
afnemen, ten einde een tijdelijke en 
energie-politiek verantwoorde uitwer-
king van het regeringsvoornemen te 
vinden die tevens recht doet aan het 

voornemen tot ombouw van elektrici-
teitscentrales op kolen. Hij zal bij de 
behandeling van zijn begroting de Ka-
mer stellig nader informeren over de 
vorderingen van dat overleg. 

De heer Van Dis heeft gevraagd naar 
het verband tussen het matigingsbe-
leid en het inflatieverschil met het bui-
tenland. Ik meen zijn vraag zo te mo-
gen uitleggen. Het matigingsbeleid 
houdt in dat de loonkosten minder 
sterk stijgen. De prijzen stijgen daar-
door ook weer minder en daarvan gaat 
weer een drukkende werking uit op 
ons inflatieniveau. Hierdoor neemt het 
verschil met het inflatieniveau in het 
buitenland toe. Op die wijze kan een 
deel van het inflatieverschil worden 
toegerekend aan het matigingsbeleid. 
Maar je kunt dat nooit erg precies 
doen en dat is op zichzelf ook niet zo 
bezwaarlijk. Het gaat om de richting 
van het beleid dat daarop wordt geba-
seerd en dat heb ik in eerste termijn 
uiteengezet. 

De heren Van Dis en Wagenaar heb-
ben beiden gesproken over de plaats 
en de taak van de overheid in de huidi-
ge maatschappij. Ik ben daarop in eer-
ste instantie niet ingegaan. Ik meen 
dat bij de regeringsverklaring de Mi-
nister-President daarover een niet al te 
korte uiteenzetting heeft gegeven en ik 
sluit mij bij zijn opvattingen aan. Wan-
neer men mij dan vraagt, er toch nog 
even op in te gaan, wi l ik daarvan het 
volgende zeggen. 

Ik ben het met beide sprekers eens, 
dat een kritische beschouwing van alle 
overheidsactiviteiten te allen tijde 
noodzakelijk is. De afweging wat al 
dan niet tot de taak van de overheid 
behoort, speelt daarbij een grote rol. 
Zeker in een t i jd waarin wi j geconfron-
teerd worden met grote budgettaire 
problemen, is dat geen overbodige 
luxe. Wij zullen ons telkens moeten af-
vragen, in hoeverre het op zich zelf 
wenselijk dan wel noodzakelijk moet 
worden geacht dat de overheid voor 
een bepaald doel uitgaven verricht -
dat is zeker voor een Minister van Fi-
nanciën niet onbelangrijk - en welk be-
drag zij voor dat doel moet aanwen-
den. 

Dat afwegingsproces vind ik in een 
democratisch land als het onze op zijn 
plaats in het parlement. Wij zijn er - als 
ik zo vrij mag zijn - bij dit debat heel 
druk mee bezig! Het zal de Kamer dui-
delijk zijn geworden dat wat het stand-
punt van de Regering in dat afwegings-
proces betreft, de Regering de belan-
gen van de particuliere sector verre 
van onderschat. 

Het beleid van de Regering om de 
collectieve sector te stabiliseren en het 

financieringstekort te reduceren tot 
6,5% wordt primair door de zorg om 
die sector ingegeven, met name zorg 
om de slechte financiële positie van 
het bedrijfsleven. In dat opzicht is er 
ten aanzien van de stabilisatienorm 
van de collectieve lasten die uit het re-
geerakkoord voortvloeit zeker sprake 
van een visie van de Regering op wat 
er in sectoren buiten de overheid moet 
gebeuren. 

Wat betreft de vraag van de heer 
Wagenaar naar het oordeel van de Re-
gering over de koppeling op afstand 
tussen netto-minimumloon en netto-
minimumuitkeringen merk ik het vol-
gende op. Een systeem dat ertoe leidt, 
dat de netto-minimumuitkering qua ni-
veau lager uitkomt dan het netto-mini-
mumloon betekent de facto een door-
breking van de netto-netto-gelijkheid 
van minimumloon en minimum-soci-
ale uitkering. 

Na alles wat de afgelopen dagen 
over die koppelingsproblematiek is ge-
zegd zou ik wi l len volstaan met de op-
merking, dat in het regeerakoord niet 
alleen over koppeling maar ook over 
een netto gelijke koppeling tussen mi-
n imumloon en sociale uitkeringen 
wordt gesproken. Dat betekent dat de 
gedachten van de heer Wagenaar op 
dit terrein niet door de Regering wor-
den gedeeld. 

Voorts heeft de heer Wagenaar ons 
oordeel gevraagd over een tweede 
stelselwijziging, die zou neerkomen op 
privatisering van het bovenminimale 
deel van de verschillende sociale ver-
zekeringen. Ik heb in eerste termijn al 
gezegd, dat de Regering nog geen uit-
werking heeft gegeven aan de passa-
ges in het regeerakkoord die daarop 
slaan. De betreffende passages luiden 
als volgt: 

'Bij de aanpassing in het sociale ze-
kerheidsstelsel randvoorwaarde han-
teren dat gerechtigden op een volledi-
ge uitkering van zeg tot 1,5 x modaal 
niet in feite gedwongen worden zich 
aanvullend particulier te verzekeren. 
Boven dat niveau kan het voor bepaal-
de uitkeringen met name voor wat be-
treft pensioenen, zinvol zijn het aan 
betrokkenen over te laten welke mate 
van (aanvullende) verzekeringen ge-
wenst wordt. Daarbeneden is een na-
dere studie vereist om vast te stellen 
waar en in hoeverre dit verantwoord 
kan zijn.' 

Dit betekent dat ik de geachte afge-
vaardigde kan verzekeren dat er bin-
nen de Regering wel degelijk zorg voor 
die problematiek bestaat, maar dat 
een en ander nog uitgewerkt moet 
worden. Daarop wil ik vandaag niet 
vooruit lopen. 
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Mijnheer de Voorzitter! Na mijn uit-
voerige betoog in eerste termijn over 
de merites van de in het regeerak-
koord overeengekomen definitie van 
het begrip 'collectieve-lastendruk', is 
de heer De Vries in tweede termijn als-
nog op dit onderwerp teruggekomen. 
Daarbij suggereert hij dat het kabinet 
over dat belangwekkende probleem 
de Kamer een notitie zal doen toeko-
men voordat de Voorjaarsnota deze 
Kamer heeft bereikt. Hij heeft ook ge-
sproken over de onderwerpen die vol-
gens hem in die notitie een plaats zou-
den moeten vinden. Ik wi l hierover 
eerst een algemene opmerking ma-
ken. 

Wij verschillen met de heer De Vries 
niet van mening over het nut van de 
doelstelling van stabilisering van de 
collectieve lastendruk. Hierop ben ik al 
uitgebreid ingegaan. Ik wi l er nog eens 
op wijzen dat de structurele proble-
men waarmee onze economie wordt 
geconfronteerd onder meer zijn ver-
oorzaakt door de uitgeholde bedrijfs-
rendementen die het gevolg zijn van 
afwenteling van ruilvoetverliezen en 
lastenstijging op het bedrijfsleven. Om-
dat wi j terdege beseffen dat daardoor 
op langere termijn de fundamenten van 
onze verzorgingsstaat worden aange-
tast, zijn in het regeerakkoord afspraken 
vastgelegd over het in de hand houden 
van de collectieve-lastendruk. 

Daarover bestaat geen verschil van 
mening. Ik ben echter toch wel een 
beetje teleurgesteld over het feit dat ik 
de heer De Vries door onze argumen-
ten niet van zijn standpunt heb 
kunnen afbrengen. Ik wi l er toch op 
wijzen dat een zonder meer openbre-
ken van het regeerakkoord op dit punt 
onmogeli jk is. Het regeerakkoord is 
niet gebaseerd op een politiek besluit 
van het kabinet maar op een besluit 
van fractievoorzitters. Dit akkoord is 
tijdens de informatieperiode tot stand 
gekomen en daarop is ons werk geba-
seerd. Op dit moment kan ik de desbe-
treffende passage echt niet amende-
ren. 

De heer De Vries (CDA): Om misver-
stand te voorkomen, ook wat dit be-
treft was er bij mij geen sprake van een 
voornemen om het regeerakkoord 
open te breken. De Minister heeft zo-
juist zelf aangeduid waarin het belang 
van de norm gelegen is. Wij wi lden 
meer inzicht hebben in de bijdrage die 
deze norm, zoals gedefinieerd in het 
regeerakkoord, kan leveren tot dat 
doel. Om daarin meer inzicht te krijgen 
hebben wi j die notitie gevraagd. 

Minister Van der Stee: Wat de concre-
te punten betreft die de heer De Vries 
in de door hem gevraagde notitie aan 
de orde zou wil len zien komen, wijs ik 
erop dat verschillende punten door mij 
al aan de orde zijn gesteld in de nota 
naar aanleiding van het definitieve 
verslag en ook in mijn bijdrage in eer-
ste termi jn. Ik doel hier bij voorbeeld 
op de vraag over de kwantitatieve be-
tekenis van de in de loop van de ti jd 
opgetreden verschillen tussen de oude 
en nieuwe definitie van het begrip col-
lectieve lasten. Ik heb daarvoor een ta-
bel gegeven. Ik heb ook al een en an-
der opgemerkt over de ratio van de 
thans gevolgde werkwijze. 

Dat alles afwegend vraag ik mij af of 
de heer De Vries na deze explicatie 
nog behoefte heeft aan een notitie 
over dat vraagstuk. Ik wi l daarmee niet 
suggereren dat een nadere gedachten-
wisseling op dat punt niet wenselijk 
zou kunnen zijn. Ik ben daar, als het 
moet, ook toe bereid. Als het de be-
doeling van de heer De Vries is ge-
weest mij aan te sporen tot studie over 
dat probleem, dan kan ik hem nu al 
mededelen dat hij daarin is geslaagd. 
Misschien dat wi j bij de behandeling 
van de Voorjaarsnota hierop terug 
kunnen komen. Ik ben dan wel bereid 
als bijlage daarbij nog wat nadere re-
sultaten van die studie te geven. 

De heer Koning heeft gewezen op 
het feit dat in de bijgestelde Macro-
Economische Verkenningen de raming 
van de reële economische groei in 
1982 meteen half procent omhoog is 
bijgesteld, terwij l desondanks de ra-
ming van de belastingontvangsten, als 
gevolg van het bijgestelde beeld van 
de ontwikkeling van inkomens en be-
lastingen, omlaag is gegaan. Hij vroeg 
zich af of door nivellering de reële pro-
gressie is afgezwakt. 

Daarbij spelen echter meer elemen-
ten een rol. Allereerst is er het feit dat 
de verdeling van de geraamde groei 
van het nationaal inkomen over lonen 
enerzijds en winsten anderzijds thans 
anders wordt geraamd dan ten tijde 
van de oorspronkelijke MEV. Dat 
houdt in dat de verschillende belas-
t inggrondslagen verschuiven. Het ge-
volg daarvan is dat de verschillende 
deelprogressiefactoren van waarden 
gaan veranderen. Men weet dat iedere 
belasting een verschillende progres-
siefactor kent. Als gevolg daarvan 
krijgt ook de totale macro-economi-
scne progressiefactor een andere 
waarde. 

Het tweede element vormt de in-
vloed van de inflatie op de belasting-
opbrengsten. Dat geldt in het bijzon-
der voor de loon- en inkomstenbelas-

t ing. Doordat ten opzichte van het 
beeld uit de oorspronkelijke MEV een 
gematigder nominale ontwikkeling 
wordt geraamd, is in het bijzonder de 
groei van de loonbelasting in belang-
rijke mate neerwaarts bijgesteld. Als 
gevolg van de progressie werkt een 
meer gematigde nominale ontwikke-
ling in versterkte mate door in de be-
lastingopbrengst. Die daling in de op-
brengst is onvoldoende gecompen-
seerd door de relatieve toeneming bij 
andere belastingen, bij voorbeeld ac-
cijnzen. 

In dit verband heeft de heer Koning 
ook de vraag gesteld of de nivellering 
niet heeft geleid tot een aantasting van 
het reële progressie-effect van de be-
lastingen. Dat is oud nieuws. Reeds in 
1975 verscheen een monografie van 
de hand van de heer Wellink over de 
inkomenselasticiteit van het Neder-
landse belastingstelsel en ook in ande-
re studies is uitvoerig ingegaan op het 
effect dat nivellering op langere ter-
mijn heeft op de waarde van de pro-
gressiefactor. Die vermindert daar-
door. 

Wat de meer praktische resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek over 
dit onderwerp betreft, verwijs ik naar 
het laatste Centraal Economisch Plan 
van het planbureau. In hoofdstuk vier 
van dat plan zijn de gevolgen nog eens 
onderzocht, die de nivellering heeft 
voor wat zowel de uitgaven als de ont-
vangsten voor de collectieve sector 
betreft. Dit moet men wel clausuleren. 
De resultaten leiden tot de conclusie 
dat nivellering een opwaarts effect 
heeft op het financieringstekort van de 
overheid en de sociale fondsen. 

Ik kom bij de opmerkingen van de 
heer Wöltgens over de monetaire f i -
nanciering van het overheidstekort. Ik 
heb al menige discussie daarover met 
de heer Wöltgens gehad. Ik wi l nog 
eens uiteenzetten, wat ik eigenlijk al zo 
vaak betoogd heb. Ik moet we l ! Het 
jaar 1982 wordteen jaar waarin de 
kans op quotesti jging, liquiditeits-
quote en -creatie, door het forse over-
schot op de lopende rekening van de 
betalingsbalans groter is dan die op 
een daling. In die situatie zou het zeer 
merkwaardig zijn om daar bij voorbaat 
een schepje bovenop te doen. 

Dit is namelijk de consequentie van 
de visie van de heer Wöltgens: extra 
monetaire financiering door de over-
heid bovenop de toevloeiing van liqui-
diteiten uit het buitenland, doordat het 
rijk zich geen of minder zelfbeperking 
bij de monetaire financiering oplegt. In 
dat geval is dan ook geen sprake van 
een restrictief beleid, maar juist van 
een in overleg met de Nederlandsche 
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Bank tot stand gekomen beleid, dat 
moet helpen een dreigende excessie-
ve verruiming te voorkomen. 

Het terugdringen van de monetaire 
financiering voor de overheid tot nul in 
twee jaar, zoals in de brief aan de Ne-
derlandsche Bank is aangekondigd, is 
bovendien niet meer dan het terugke-
ren naar de tot het begin van de jaren 
'70 gevolgde gezonde regel voor de f i -
nanciering van het overheidstekort, 
namelijk: het geschiedt geheel binnen 
de binnenlandse kapitaalmarkt. 

In dit verband reageer ik ook op wat 
de heer De Vries bij interruptie heeft 
gezegd. Door de toeneming van het 
overschot op de lopende rekening, 
met andere woorden het nationale 
spaaroverschot, kan de binnenlandse 
kapitaalmarkt in principe groter zijn 
dan in 1981. Bovendien zal de geld-
marktruimte bij het te verwachten 
overschot op de totale berekening van 
de betalingsbalans ook groter kunnen 
zijn. Beide factoren zullen, als ze optre-
den en wat wi j ook verwachten, een 
tendentie tot de begeerde rentedaling 
op de binnenlandse geld- en kapitaal-
markten kunnen bevorderen. 

Voorkomen moet worden, dat de 
monetaire verruiming vanuit het bui-
tenland nog eens leidt tot een exces-
sieve binnenlandse liquiditeitscreatie. 
Om dat te bereiken en toch de krediet-
verlening voor het bedrijfsleven niet te 
beperken, zal de overheid zich ook op 
de geldmarkt moeten matigen. 

Ik zal het met hele simpele woorden 
uitleggen. Stel dat de heer Jansen 
voor $ 100 exporteert naar het buiten-
land. $ 100 levert hij in bij zijn 
bank. Hij krijgt er f 250 voor. Stel dat 
hij deze f 250 op de bank laat staan in 
de vorm van een termijndeposito. Het 
blijft dan dus gewoon geld. Het is een 
secundaire liquiditeit. Als overheid 
gaan wij nu, conform de verlangens 
van de heer Wöltgens - ik verdenk er 
de heer De Vries van dezelfde verlan-
gens te hebben; ik weet dat echter niet 
zeker - extra 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er gisteren alleen 
blijk van wil len geven, dat de leden 
van de fractie van het CDA open staan 
voor gedachten van zowel de Minister 
als van de heer Wöltgens. Wij wi lden 
graag verduidelijking over een be-
paald punt. 

Minister Van der Stee: Ik ben ermee 
bezig! 

Als overheid gaan wi j , nadat de trans-
actie heeft plaatsgehad, extra mone-
tair financieren. Wij geven de heer 
Jansen een exportsubsidie, monetair 

gefinancierd, van f 250. De heer Jan-
sen heeft zijn f 250 door de exporttrans-
actie en krijgt er bovendien nog f 250 
bij. Er is echter niemand anders die er 
f 250 voor inlevert! Aan geld heeft de 
heer Jansen nu dus f 500. Zou hij de 
transactie op de kapitaalmarkt hebben 
gefinancied, dan had hij zijn f 250 
omgezet in een staatsobligatie. Daarna 
zou hij van de overheid f 250, aan geld, 
hebben gekregen. 

Dan heeft mijnheer Jansen dus f 250 
aan geld en voor f 250 een obligatie. 
Het laatste beschouwen wi j niet als 
geld; dat noemen wi j geen monetaire 
financiering. Zo werkt dat dus, mijn-
heer de Voorzitter! 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit college had ik wel eens 
eerder gehoord, maar nog nooit zo 
eenvoudig! 

Minister Van der Stee: Het is heel sterk 
versimpeld om duidelijk te maken, dat 
je aan een monetaire verruiming, een 
verruiming van de liquiditeitscreatie, 
ten gevolge van een positief saldo op 
de lopende rekening van de betalings-
balans niets doet door zelf meer mo-
netair te financieren; dan verruim je 
het namelijk nog eens extra, dat is 
werkelijk tegendraads. 

De heer Wöltgens heeft mij in de 
vorm van een motie een steuntje in de 
rug wil len geven - ik word altijd een 
tikje wantrouwig wanneer ik steuntjes 
in de rug krijg; mensen die dat wil len 
doen, hebben altijd bijbedoelingen -
bij het beleid, gericht op het bevorde-
ren van verlaging van de rente. Ik heb 
uit zijn woorden begrepen, dat hij het 
eens is met de randvoorwaarden, die 
ik in eerste termijn heb uiteengezet. Ik 
ben daar blij mee. 

Althans op dat punt lijkt er een eind 
gekomen aan de verschillen van in-
zicht, die tussen ons bestonden. Ik 
meen dan ook, dat de heer Wöltgens 
ermee zal instemmen, als ik de wel erg 
ruim gestelde considerans van zijn 
motie, in overeenstemming met het-
geen ik in eerste termijn heb gesteld, 
als volgt interpreteer. 

Uit het eerste onderdeel van de 
overweging zou kunnen worden gele-
zen, dat het monetaire beleid actief 
zou kunnen bijdragen aan een verbete-
ring van de concurrentiepositie. Dat is 
niet waar. Pogingen daartoe leiden al-
leen maar tot meer inflatie, recht-
streeks door een nominale depreciatie, 
of indirect via een import van inflatie 
uit landen met een hoge inflatie. 

Ik heb daarop in eerste termijn uit-
voerig gewezen. Een dergelijke inter-
pretatie van het onderdeel van de con-
siderans, de aanhef dus van de motie, 

kan ook niet de bedoeling zijn, zoals uit 
het vervolg van de overwegingen 
blijkt, waarin de doelstelling van stabi-
lisering van de interne waarde van de 
gulden uitdrukkelijk wordt bekrach-
t igd. 

Ik kom daarop nog terug. Ik meen 
daarom dat, om de bedoelingen van 
de opstellers van de motie te volgen, 
het eerste onderdeel van de conside-
rans zo zou moeten worden gelezen, 
dat het monetaire beleid erop gericht 
dient te zijn, te voorkomen dat verbe-
teringen van de concurrentiepositie, 
zoals die door kostenmatigingen kun-
nen worden bereikt, door appreciatie 
van de gulden zouden worden teniet 
gedaan. De heer Wöltgens knikt in-
stemmend, hij is het daarmee dus 
eens. 

Nu ga ik over op de tweede over-
weging van de considerans. Zoals ik 
daarnet al heb gesteld, is een ruimere 
monetaire financiering niet de manier 
om een duurzame verlaging van de 
reële rente te bereiken. Ik zou de heer 
Wöltgens willen herinneren aan de on-
gunstige ervaringen, die wij in de eer-
ste helft van de jaren zeventig met dat 
beleid hebben opgedaan. 

Toen was er sprake van een gunstig 
lopende rekening en een zeer ruime 
monetaire ontwikkeling, die zowel van 
binnen- als van buitenlandse oor-
sprong was. Dat resulteerde in een ho-
ge inflatie en een lagere reële rente, 
die echter niet duurzaam kon zijn. Die 
hoge inflatie maakte sparen onaan-
trekkelijk en verhinderde investerings-
herstel, zodat de werkgelegenheid, on-
danks een lage en zelfs een negatieve 
reële rente, afnam. 

Een duurzame daling van de rente, 
mijnheer de Voorzitter, met de nadruk 
op het woord 'duurzaam', vereist, be-
halve een terugdringen van het f inan-
cieringstekort, een beheerste monetai-
re ontwikkeling. In de motie wordt ook 
erkend, dat het monetaire beleid ge-
richt moet zijn op het zo veel mogelijk 
stabiliseren van de interne en externe 
waarde van de gulden. Een hogere in-
flatie kan en mag geen uitweg zijn. 

In het derde onderdeel van de consi-
derans, mijnheer de Voorzitter, wor-
den de grondbeginselen van het mo-
netaire beleid nog eens bevestigd: sta-
bilisering van de interne en externe 
waarde van de gulden. Ik heb in eerste 
termijn uiteengezet wat die doelstellin-
gen inhouden in een wereld, waarin de 
inflatie in de verschillende landen zo 
sterk uiteenloopt. 

Ik heb het voorbeeld gegeven van de 
verhouding tussen Nederland en Italië. 
Het inflatiepercentage is hier 7 en daar 
20. 
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Ik herhaal nog eens, dat het behou-
den van een zo laag mogelijk inflatieni-
veau het noodzakelijk maakt bij het 
stabiliseren van de wisselkoers reke-
ning te houden met internationale ver-
schillen in inflatie. Doet men dit laatste 
zelf niet, dan wordt men er door de 
markt wel toe gedwongen. Dit bete-
kent dat in beginsel gestreefd wordt 
naar stabilisatie van de reële, dus voor 
de inflatie gecorrigeerde wisselkoers, 
dit uiteraard binnen het stabiliteit be-
vorderende raamwerk van de EMS en 
uiteraard rekening houdend met de bij 
voorbeeld door matiging bereikte ver-
beteringen in de concurrentiepositie. 

Wat dit laatste betreft, wijs ik er, ten 
overvloede, nog eens op dat de reële 
effectieve wisselkoers van de gulden 
nu voor het vierde achtereenvolgende 
jaar deprecieert. Zo er in het verleden 
al sprake van is geweest dat door ap-
preciatie de effecten van matiging te-
niet zijn gedaan, wat ik overigens be-
twi j fel , dan is daarvan in ieder geval 
nu al sinds jaren geen sprake meer. 

Mijnheer de Voorzitter! Het geheel 
overziende kom ik tot de conclusie, dat 
de motie van de heer Wöltgens een 
bevestiging inhoudt van het beleid zo-
als het nu al jaren wordt gevoerd, ter-
wi j l er geen aanleiding bestaat, te ver-
onderstellen dat dit zal veranderen. Je 
kunt je afvragen of je dan zozeer een 
steun in de rug behoeft, maar ik heb er 
uiteraard geen bezwaren tegen. Ik sta 
dan nog sterker en 'stavaster'. 

De heer Engwirda (D'66): Mag ik de 
Minister aldus interpreteren, dat hij 
zich zelf met deze motie een duw in de 
rug geeft? 

Minister Van der Stee: Zo lang ik niet 
omval, is dat niet zo erg. 

Aan het voorgaande wi l ik nog enige 
opmerkingen toevoegen over de be-
heersbaarheid van de wisselkoers. Ik 
wijs er met nadruk op dat deze beperkt 
is. Dit geldt niet zozeer binnen de EMS, 
maar wel ten opzichte van de overige 
valuta's, vooral de dollar. De invloed 
van de omvangrijke koersbewegingen 
daarvan of de effectieve koers van de 
gulden hebben wi j niet onder controle. 
De beoordeling van het gevoerde be-
leid moet dan ook in dit licht geschie-
den. 

De heer Engwirda heeft nogmaals 
gezegd dat hij meent, dat de revaluatie 
van oktober een achteruitgang van de 
concurrentiepositie betekent, die niet 
meer ongedaan gemaakt kan worden. 
Ik ben het hier niet mee eens, en ik heb 
dat in mijn tweede brief betreffende 
het realignment uitvoerig uiteengezet 
en ook nog eens in eerste termijn. 

De grote inflatieverschillen leiden 
tot ongerechtvaardigde en voor de 
landen met hoge inflatie ook onaccep-
tabele verschuivingen in de concur-
rentiepostie. Die worden daarom van 
ti jd tot ti jd en dan ook nog achteraf 
door koersaanpassingen gecorrigeerd. 

Ik geloof niet dat wi j in zo'n situatie 
moeten spreken over een achteruit-
gang van onze concurrentiepositie. 
Het is meer een herstel van een reële 
positie van andere landen. Dat heeft 
invloed op onze positie, maar die mag 
niet zo eenvoudig alleen vanuit Neder-
land worden bekeken. 

De heer Engwirda (D'66): Ik heb ook 
niet gezegd dat er een achteruitgang 
was in onze concurrentiepositie. Ik heb 
alleen naar aanleiding van het ant-
woord van de Minister gezegd, dat w i j 
ervoor moeten uitkijken dat wij de 
voordelen van de loonmatiging niet 
weg laten appreciëren. Dit jaar gebeurt 
dat kennelijk niet. 

Minister Van der Stee: Ik meen dat de 
heer Engwirda veel te ver gaande con-
clusies trekt. Ik ben ervan overtuigd 
dat wij dat dit jaar zeker niet doen. Als 
ik de heer Engwirda verkeerd had be-
grepen, spijt mij dat. Met het eerste 
deel van wat hij nu stelt ben ik het 
eens. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Wil lems heeft 
mij verweten, dat mijn beleid geba-
seerd is op niet bewezen economische 
verbanden. Zo heeft hij gewezen op de 
twijfel die erover zou bestaan, dat een 
hoger financieringstekort leidt tot ho-
gere rente. Mijnheer de Voorzitter! In 
de economie gaat men uit van theore-
tische veronderstellingen en vervol-
gens kijkt men of het veronderstelde 
verband empirisch kan worden ge-
toetst. In de economische wetenschap 
wordt inderdaad heel weinig bewezen. 
Men kan echter wel trachten verban-
den aan te tonen. 

Daarbij is het een probleem dat 
meer oorzaken hetzelfde gevolg kun-
nen hebben. Zo werkt op de binnen-
landse rente niet alleen hetfinancie-
ringstekort in, maar onder meer ook 
de rente in het buitenland, het inflatie-
niveau en de verwachtingen daaronv 
trent. Bovendien spelen aanbodfacto-
ren een rol; daar moet men bij het 
toetsen van het verband tussen finan-
cieringstekort en rente terdege reke-
ning houden. De besparingen in Ne-
derland zijn in de loop van de jaren '70 
tot een schrikbarend laag niveau ge-
daald. Een oplopend financieringste-
kort werkt onder dergelijke omstandig-
heden zwaarder door in de rente. 

Zo vindt het CPB, dat 1 %-punt stij-
ging van het financieringstekort onge-
veer '/2%-punt reële rentestijging bete-
kent. In het licht van het bovenstaande 
mogen uit het antwoord op vraag 69 
niet zomaar conclusies worden getrok-
ken. Ook de door de heer Willems geci-
teerde heer Post houdt niet voldoende 
rekening met de andere factoren, die 
van belang zijn voor de rente. 

De heer Joekes heeft gereageerd op 
mijn opmerking dat 1 % renteverho-
ging een lastenverzwaring voor het 
bedrijfsleven betekent van zo'n 1,5 
miljard. Hij sprak van een 'dramati-
sche' vergroting van deze rentegevol-
gen ten opzichte van de 1 miljard, die 
wel eens eerder is genoemd. 

Voorde duidelijkheid: de gevolgen 
voor het bedrijfsleven van een rente-
stijging met 1 % van f 1 miljard tot 1,5 
miljard zijn niet van de ene op de an-
dere dag zichtbaar geworden. De ra-
ming van f 1 miljard was gebaseerd op 
de situatie van enkele jaren terug. 
Sinds die ti jd is de nominale ontwikke-
ling voortgeschreden en dient het be-
drag van f 1 miljard naar boven te wor-
den bijgesteld. 

De heer Joekes (VVD): Mijn geheugen 
is ook niet perfect meer, maar ik ben er 
praktisch zeker van dat het niet enige 
jaren maar één jaar geleden was. In de 
vorige Miljoenennota werd namelijk 
gesproken van f 1 miljard. Het is dus 
niet enige jaren terug en daarom is er 
sprake van een dramatische verho-
ging-

Minister Van der Stee: Het is inder-
daad in de vorige Miljoenennota door 
mij geconstateerd. Het cijfer, dat ik 
overigens ook in enkele redevoeringen 
heb genoemd, was toen echter al een 
jaar of twee oud. Er is inderdaad spra-
ke van een sti jging, maar ik geloof niet 
dat gesproken kan worden van een 
'dramatische' stijging. 

De heer Joekes (VVD): Het gaat altijd 
nog om een verhoging van 50% in en-
kele jaren. Dat is dus geen onzin. 

Minister Van der Stee: Dat zal ik niet 
ontkennen, maar ik wilde de indruk 
wegnemen dat die stijging van het ene 
op het andere jaar plaatsvond. Ten 
slotte wi l ik benadrukken dat het na-
tuurlijk altijd om een globale bereke-
ning gaat. 
De heer Wöltgens deed de suggestie, 
voor overleg te plegen met de Kamer 
over een nieuw af te sluiten financie-
ringsarrangement. Uit zijn woorden 
proef ik dat bij het financieringsarran-
gement ziet als een instrument om een 
deel van het financieringstekort mee te 
kunnen financieren. Dit is een misver-
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stand. Ik wi l erop wijzen dat het finan-
cieringsarrangement de Minister van 
Financiën slechts in staat stelt om sei-
zoensmatige en incidentele inzakkin-
gen in het schatkistsaldo te financie-
ren. 

Het financieringsarrangement is 
vastgelegd in een kaderovereenkomst 
met nauw omschreven voorwaarden. 
Het is daarin gebonden aan een maxi-
mum. Ik wi l de heer Wöltgens er ove-
rigens op wijzen dat ik jaarlijks met de 
Kamer van gedachten wissel over deze 
materie naar aanleiding van het jaar-
verslag van de Nederlandsche Bank in 
een vergadering van de vaste commis-
sie. Dan kan de Kamer haar wensen ui-
ten voor het volgende arrangement. 

De heer Wöltgens (PvdA): Rond deze 
ti jd van het jaar wordt in overleg met 
de Nederlandsche Bank nagegaan hoe 
de groei van het nationale inkomen zal 
zijn, hoe groot de behoefte aan geld-
groei zal zijn en hoe het moet worden 
verdeeld over de verschillende secto-
ren, waaronder de overheid. Dat is na-
tuurli jk niet een seizoensmatige inci-
dentele afweging want er wordt ook 
gesproken over de vraag welke ruimte 
aan de verschillende sectoren moet 
worden toebedeeld. 

Minister Van der Stee: Men kan daar 
daartoch ook bij de algemenefinan-
ciële beschouwingen over praten? Ik 
heb nu al aangekondigd dat wij tot nul 
wil len afbouwen conform de vaste lij-
nen die wi j in het verleden ook altijd 
gevolgd hebben. Inmiddels is overeen-
gekomen met de Nederlandsche Bank 
dat wij in 1982 in belangrijke mate 
gaan reduceren en dat wi j in 1983 bij 
nul zullen eindigen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Seizoens-
matige en incidentele factoren zullen 
altijd het saldo van de schatkist beïn-
vloeden. 

Minister Van der Stee: Nu spreken wi j 
over verschillende zaken. Wij kennen 
het financieringsarrangement en het 
totaal van de monetaire financiering. 
Voor dat laatste hebben wi j grenzen. 
Dat doen wi j niet met de Nederland-
sche Bank. Wij plaatsen dan gewoon 
schatkistpapier en belastingpapier bij 
de banken. Met de Nederlandsche 
Bank spreken wi j echter in het kader 
van de totale kredietpolitiek een be-
paalde hoeveelheid af. 

Bij wijze van interruptie vroeg de 
heer Joekes zich af, of het additionele 
beroep op de kapitaalmarkt van ruim 3 
mld., dat in 1982 door toedoen van de 
overheid wordt uitgelokt, een niveau, 
dan wel een mutatie inhoudt. In ant-
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woord op die interruptie heb ik al ge-
zegd dat het gaat om mutaties ten op-
zichtevan 1981. Van 1980 op 1981 was 
de mutatie 1 a 1,5 mld. Die laatste mu-
tatie kwam helemaal voor rekening 
van de financiering van de sociale wo-
ningbouw. 

Ten slotte heeft de heer Joekes ge-
vraagd of het kabinet ervoor wi l zor-
gen, dat het door de overheid geïndi-
ceerde beroep op de kapitaalmarkt in 
het vervolg in begrotingsrapportages 
zal worden opgenomen. Hierop kan ik 
bevestigend antwoorden. 

De heer Wil lems heeft gevraagd of 
het waar is, dat verhoging van de uit-
gaven voor bodemsanering, bouw 
enz. pas mag plaatsvinden nadat om-
buigingen binnen zijn. Dat is niet juist. 
In de nota-beleidsbijstellingen voor de 
begroting 1982 wordt het algemeen 
uitgangspunt weergegeven, dat het 
kabinet heeft afgesproken, dat gelden 
die voor nieuw beleid beschikbaar zijn 
gesteld, mogen worden uitgegeven 
naar de mate waarin maatregelen ter 
realisering van ombuigingen en ver-
krijging van middelen zijn genomen. 

Het gaat er dus om, dat maatregelen 
op adequate wijze zijn genomen. In 
mijn brief over de ombuigingen dd. 8 
december heeft de heer Willems kun-
nen lezen dat dit voor de begroting 
voor 1982 volledig is afgerond. Over 
de concrete uitwerking van de maatre-
gelen moet in een aantal gevallen nog 
overleg worden gepleegd. 

De heren Van Dis en Wagenaar zijn 
ingegaan op de uitvoering van her-
overwegingsvoorstellen. De heer Wa-
genaar heeft voorgesteld om daarmee 
de budgettaire problematiek voor 1982 
op te lossen. Begin volgend jaar zal het 
kabinet zich niet alleen buigen over 
eventuele bijstellingen van het begro-
tingsbeleid voor 1982, maar ook over 

r i jk 

januari 5,8 
februari 6,2 
maart 6,7 
april 6.7 
mei 6,2 
juni 6,5 
jul i 6,3 
augustus 6.2 
september 6,5 

Hieruit mag blijken dat het verloop 
tamelijk grill ig is. Een correct becijferd 
tekort kandan ook nooit gebaseerd 
zijn op een extrapolatie van het voort-
schrijdende cijfer. Zij kan alleen geba-
seerd zijn op een analyse van de com-
ponenten, waarbij met alle bijzondere 
ontwikkelingen en incidenten rekening 
moet worden gehouden. 
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het te voeren beleid op middellange 
termijn. In dit kader is het van belang, 
te beseffen dat vele van de voorstellen 
uit de heroverweging - daarbij denk ik 
met name ook aan de door de heer 
Wagenaar genoemde demografische 
variant - vrij fundamenteel en ingrij-
pend van aard zijn, vaak zelfs zozeer 
dat een implementatie ervan op korte 
termijn met name in de begroting voor 
1982, niet goed denkbaar is. 

Vaak moet in dit soort zaken meer 
aan de middellange termijn worden 
gedacht. Uiteraard zal het kabinet niet 
nalaten om zo spoedig mogelijk de 
voortgang van de heroverwegingspro-
cedure, alsmede een gepaste toepas-
sing van de resultaten, te effectueren. 

Daar zijn wi j druk mee bezig. Aan de 
motie-Wagenaar hebben wij in dat 
licht bezien, dan ook geen behoefte. 
Overigens wi l ik de heer Wagenaar er-
op wijzen dat de demografische vari-
ant wel degelijk in strijd is met het re-
geerakkoord, aangezien ze zou leiden 
tot een aanzienlijk beperktere ontwik-
keling van de werkgelegenheid in de 
quartaire sector dan in het regeerak-
koord is voorzien. Het leidt tot een da-
ling van de werkgelegenheid bij de 
overheid met vele tienduizenden 
plaatsen, ten opzichte van ongewijzigd 
beleid. Het regeerakkoord streeft er 
juist naar om 20.000 arbeidsplaatsen 
extra bij de overheid te scheppen. 

De heer Engwirda heeft gevraagd 
om een wat langere reeks van cijfers 
betreffende hettwaalfmaandeli jks 
overzicht van het financieringstekort, 
ten einde daarin een trend te kunnen 
onderkennen. De heer Engwirda - en 
trouwens ook de heer Van Dis - krijgt 
het volle pond. Laat hij een schoon vel 
papier voor zich en een schrijfmiddel 
ter hand nemen. Het staatje is als 
volgt: 

lagere overheid 

2,1 
2,1 
1.9 
1,8 
1,8 
1.7 

De heren Joekes en Koning zijn weer 
op de kwestie van de profijtgedachte 
ingegaan. De heer Koning heeft daar-
bij de gedachte verdedigd, dat elke 
verdere toepassing van de profijtge-
dachte of die nu tot hogere ontvang-
sten, of tot lagere uitgaven leidt — 
slechts kan worden beschouwd als 
een verschuiving van lasten. 
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Hij trekt daaruit de conclusie dat 
daartegenover dan ook een verlaging 
van de algemene middelen moet 
staan. Ik zou de heer Koning toch niet 
in zijn conclusie wil len volgen, al was 
het maar omdat ik van mening ben, 
dat wi j hierbij een duidelijke lijn moe-
ten kunnen volgen. En een goede spel-
regel voor het begrotingsbeleid werkt 
immers twee kanten op. 

Laten wi j de redenering van de heer 
Koning eens doortrekken. Stel eens 
dat wi j zouden besluiten de tarieven 
van het openbaar vervoer te verlagen. 
Dit zou zich uiten in hogere uitgaven. 
Als wi j dan de lijn van de heer Koning 
volgen, mogen wi j , consequent en lo-
gisch redenerend, de belastingen ver-
hogen. Ik denk dat de heer Koning het 
niet met mij eens is, maar juist dit zou 
ik een onaanvaardbare consequentie 
vinden, die de echte lastendruk om-
hoog brengt. 

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld, 
maar ik geloof toch dat het aangeeft 
dat wi j , als wi j zuiver wil len blijven re-
deneren, moeten constateren dat een 
toepassing van de profijtgedachte wel 
degelijk als een ombuiging mag wor-
den aangemerkt. De collectieve uitga-
ven zijn voor een groot gedeelte ge-
richt op het beneden de kostprijs ter 
beschikking stellen van voorzieningen 
en wel voor een zo groot gedeelte, dat 
door het uitsluiten van de toepassing 
van de profijtgedachte het draagvlak 
voor ombuigingen veel te klein zou 
worden en veel te weinig mogelijkhe-
den tot ombuiging zou bieden. 

Wij moeten ons per slot van reke-
ning goed realiseren, dat de zuiver col-
lectieve goederen maar een relatief 
klein gedeelte uitmaken van de totale 
uitgaven van de collectieve sector. 
Daarom zou ik voorlopig maar aan het 
standpunt dat in het regeerakkoord en 
in de Miljoenennota 1982 is verwoord, 
wil len vasthouden. 

En mag ik de heer Koning eens con-
fronteren met het slothoofdstuk van 
een voortreffelijke, recente publikatie 
van deTeldersstichting? Een alinea 
daarvan luidt als volgt: 

'Ten zevende wordt voorgesteld, op 
grote schaal het profijtbeginsel toe te 
passen. Dit is niet alleen een belangrijk 
criterium om bezuinigingsmogelijkhe-
den te vinden en te benutten, maar 
ook een instrument om scheefgroei in 
de economie te herstellen.' 

De heer Koning (VVD): Daar ben ik het 
geheel mee eens. Ik had deze uitspraak 
niet eens aan onszelf durven toeschrij-
ven, omdat ik dacht dat de heer Drees 
daar het 'auteursrecht' op had. Maar 

om op het voorbeeld van de Minister 
terug te komen: ik denk dat het ge-
noemde inderdaad de juiste consequ-
entie is van een verlaging in deze om-
standigheden van de tarieven van het 
openbaar vervoer, om dat voorbeeld 
te hanteren. Ik ben echter ook geen 
voorstander van verlaging van de ta-
rieven van het openbaar vervoer. Ik 
zou dat onjuist vinden. 

Minister Van der Stee: Ik heb met dit 
voorbeeld alleen maar duidelijk willen 
maken, dat een en ander tot onaan-
vaardbare consequenties kan leiden. Ik 
heb daarvoor het negatief, het spiegel-
beeld gebruikt van het voorbeeld dat 
de heer Koning gaf. In een goed begro-
tingsbeleid moetje altijd naar boven 
en naar beneden kunnen afwijken. In 
beide gevallen moet je dezelfde lijn 
aanhouden. 

De heer Joekes (VVD): Wij behoeven 
dan nog niet eens aan onaanvaardba-
re consequenties te denken. De Minis-
ter kent ook het Duitse spreekwoord. Ik 
was geïntrigeerd door de opmerking -
dat bewijst hoe voorzichtig wij met al-
les moeten zijn - over de zuiver collec-
tieve uitgaven. Ik heb er geen enkele 
twijfel aan dat de Minister die anders 
zal definiëren dan ik, ik het anders dan 
de heer Wöltgens en de heer Wöltgens 
het anders dan de heer Couprie. Er be-
staat niet zoiets als zuiver collectieve 
uitgaven. Dat is ook een kwestie van 
interpretatie. 

Minister Van der Stee: Als wij de we-
tenschappelijke literatuur daarover 
raadplegen, zullen wi j het daarover im 
grossen Ganzen toch wel eens zijn. 

De heer Joekes (VVD): Als wi j alle lite-
ratuur raadpleegden en daaruit dezelf-
de consequenties trokken, zouden wi j 
een deeltijdbaan hebben. 

Minister Van der Stee: Daarvan heb ik 
niet terug. 

De heer Van Dis heeft gevraagd op 
welke termijn zal worden terugge-
keerd naar een trendmatig begrotings-
beleid. Ik heb al vaker betoogd dat dan 
eerst het financieringstekort tot een 
aanvaardbaar niveau moet zijn terug-
gebracht. Wij willen dat zo snel moge-
lijk doen. Ik vraag nog eens de aan-
dacht van de heer Van Dis voor de be-
schouwingen in de Miljoenennota 
voor 1982, in paragraaf 4.1.2. 

De heer Van Amelsvoort heeft nog 
gevraagd om een integraal overzicht 
van de ombuigingen in de sfeer van de 
sociale zekerheid in 1982. Ik zeg hem 
graag toe dat voor de behandeling van 
de begroting van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit 
overzicht de Kamer zal worden toege-
zonden. 

D 
Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb met genoegen 
kennis genomen van de instemmende 
geluiden uit de Kamer. Er zijn echter 
ook een paar kritische opmerkingen 
gemaakt. Ook zijn enkele nadere vra-
gen gesteld. 

De heer Koning betuigde instem-
ming met de feitelijke uiteenzetting en 
de in het geding zijnde overweging ten 
aanzien van de besluitvorming over de 
invoering van een fiscaal nummer. 
Toen hij sprak over de fraudebestrij-
ding, heeft hij echter gezegd dat het 
geen slechte zaak zou zijn als zou wor-
den gestreefd naar een koppeling van 
de registers van de kentekenregistratie 
en motorrijtuigenbelasting. Hij heeft 
daarbij ook de wettelijke aansprakelijk-
heidsverzekering motorri j tuigen be-
trokken. De eerste twee administraties 
wisselen in verregaande mate gege-
vens uit. 

Reeds enkele jaren beschikt het Cen-
traal Bureau Motorrijtuigenbelasting 
over een terminalverbinding met het 
kentekenregister. Vereenvoudigingen 
in de motorrijtuigenbelasting staan in 
de aandacht naar aanleiding van het 
heroverwegingsrapport. Waar de Re-
gering een politiek oordeel geeft over 
die heroverwegingsrapporten, komt 
uiteraard ook dit punt aan de orde. 

Hierbij komt dan ook de vraag naar 
het belastbare feit in de motorri j tui-
genbelasting in het geding. Dat is een 
uitgebreide en moeilijke problematiek, 
waarbij tal van verfijningen in de mo-
torrijtuigenbelalasting moeten worden 
herzien. Het WAM-register van de au-
toverzekeringen is eveneens voorwerp 
van studie. Het ministerie van Finan-
ciën is daarbij slechts zijdelings be-
trokken, namelijk in samenhang met 
het kentekenregister. Voor zover er 
van betrokkenheid mijnerzijds sprake 
is, zal ik het mijne doen om schot in die 
zaak te brengen. 

De heer Engwirda is teruggekomen 
op onze discussie over de verhuiskos-
ten. Hij meent dat er verschil zou be-
staan tussen ambtenaren en andere 
belastingplichtigen voor wat betreft de 
fiscale behandeling van de vergoeding 
van die kosten. Ik moet dit ontkennen. 
Verhuiskostenvergoedingen zijn voor 
beide groepen belastingplichtigen vri j 
van belastingheffing indien en voor 
zover het eigenlijke verhuiskosten be-
treft. Voor beide groepen zijn zij be-
lastbaar, indien de vergoedingen het 
normale kostenkaderte boven gaan en 
bij voorbeeld staan - zoals ik gisteren 
ook heb gezegd - tegenover het ver-
krijgen van een vermogensobject. Dit 
betekent dat voor beide groepen een 
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vergoeding voor eventuele over-
drachtsbelasting belastbaar is. 

Mevrouw Beckers heeft ook in twee-
de termijn gesproken over de opstel-
ling van de belastingdienst ten aanzien 
van het verkrijgen van inlichtingen van 
banken ten behoeve van de belasting-
heffing van derden. In dit verband 
sprak zij ook over een gentlemen's 
agreement tussen het Ministerie van 
Financiën en de banken. Ter voorko-
ming van een mogelijk misverstand -
niet dat dit misverstand bij mevrouw 
Beckers zou leven, maar ter voorko-
ming van een mogelijk misverstand in 
het algemeen - z o u ik erop wil len wi j -
zen dat er geen sprake is van een 
agreement waarvan schriftelijke stuk-
ken voorhanden zijn. Wel doet de be-
lastingdienst tot nu toe in het alge-
meen slechts in daartoe aanleiding ge-
vende gevallen omtrent individuele 
personen navraag bij de banken. 

Het is uiteraard bij de banken be-
kend, dat de fiscus een dergelijke be-
stendige gedragslijn volgt. Voor wat 
betreft de voorgeschiedenis van deze 
gedragslijn moet ik verwijzen naarde 
parlementaire behandeling van de 
Wet van 23 april 1952 (Staatsblad 191), 
handelende over bepalingen inzake de 
vervanging van het fiscale noodrecht. 
Deze bepalingen zijn later in de Alge-
mene Wet inzake de Rijksbelastingen 
overgenomen. Bij die behandeling is 
door de toenmalige Minister van Fi-
nanciën de heer Lieftinck toegezegd 
dat tegen extreme toepassingen van 
de bevoegdheden van de administra-
tie om bij de banken inlichtingen in te 
winnen, zal worden gewaakt. 

In het algemeen geldt dat de destijds 
gevoerde discussie ertoe heeft geleid 
dat de belastingdienst in beginsel in-
lichtingen kan inwinnen bij banken, 
met dien verstande echter dat van die 
bevoegdheid een prudent gebruik -
dat wi l zeggen: een verstandig gebruik 
— wordt gemaakt. 

In mijn eerste termijn heb ik al opge-
merkt dat dit voorjaar door mijn 
ambtsvoorganger aan de vaste Ka-
mercommissie is toegezegd dat met 
vertegenwoordigers van de banken 
nader zou worden gesproken over de 
spaarbiljettenregeling en de verhou-
ding fiscus-bank wezen. Dit overleg is -
zoals ik gisteren ook al stelde - nog 
niet afgerond. Het is van start gegaan 
en ik heb de hoop en de verwachting 
dat ik de Kamer daarover binnen af-
zienbare termijn nader zal kunnen in-
formeren. Om die reden zou ik me-
vrouw Beckers wil len voorstellen de 
discussie over de in haar motie neer-
gelegde punten to tdat moment u i t te 
stellen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou de 
Staatssecretaris het volgende wil len 
voorleggen. Er blijft nog een klein ver-
schil over tussen het beeld dat ik giste-
ren heb geschetst en hetgeen de 
Staatssecretaris nu zegt. Hij spreekt 
van een prudent, verstandig gebruik 
maken van de wetsbepaling. Ik heb 
gisteren geconstateerd dat er in '48 
een brief is verstuurd aan alle belasting-
inspecteurs en aan de FIOD, waarin 
wordt gezegd dat slechts in zeer bij-
zondere gevallen inzage mag worden 
gegeven in met name die kredietdos-
siers. Dit betreft een onderdeel van het 
verhaal. 

Een tweede deel van het verhaal be-
treft het feit dat volgens mijn zegslie-
den (mensen, die langdurig in de prak-
tijk werkzaam zijn) vanaf het moment 
van de brief over de kredietdossiers 
(15 oktober 1948) tegelijkertijd de prak-
tijk is ontstaan - dezelfde praktijk die 
nu aan de orde is - van het alleen in 
zeer bijzondere gevallen inlichtingen 
geven ten aanzien van andere gege-
vens. Dit is dus een iets ander verhaal 
dan hetgeen de Staatssecretaris hier 
weergeeft 

Staatssecretaris Kombrink: Dat weet ik 
niet, mijnheer de Voorzitter. De brief 
die mevrouw Beckers heeft aange-
haald is inderdaad geschreven. Hij 
heeft op zich betrekking op een speci-
fiek onderwerp. 

Voor het overige heb ik zojuist de 
gedragslijn uiteengezet die misschien 
met wat wisselende accenten door de 
ti jd heen is gevolgd. Ik zit hier evenwel 
nog geen 25 jaar en ik weet niet of ik 
wel 25 jaar zal zitten 

De heer Koning (VVD): Niet voor je 
beurt praten! 

Staatssecretaris Kombrink: De heer 
Koning wordt nu al jaloers, mijnheer 
de Voorzitter. De gedragslijn is, dat in 
die gevallen waarin daartoe aanleiding 
bestaat - ook in de afgelopen periode 
- inlichtingen verkregen worden en de 
fiscus zich tot het bankwezen wendt. 
Het zou pas uit een nadere, wellicht 
meer verfijnde discussie blijken in 
hoeverre er toch nog van een verschil, 
zoals door mevrouw Beckers gesigna-
leerd , sprake is tussen haar informatie 
en de inlichtingen die ik haar bij deze 
geef. 

Gelet ook op de aard van de materie, 
kan ik mij daarom dubbel voorstellen 
dat wij het overleg terzake met de Ka-
mer nader voeren nadat het overleg 
met de bank is afgerond. 

De heer Koning heeft ook in tweede 
termijn de verlenging van de tijdelijke 
zelfstandigenaftrek voor het jaar 1982 

aan de orde gesteld. Ik moet hem toe-
geven, dat wi j in ons voorstel afwijken 
van de voornemens van het vorige ka-
binet door ons oordeel over een blij-
vende regeling op te schorten totdat 
de resultaten van de door ons ter hand 
te nemen studie bekend zijn. Deze din-
gen kunnen zich bij een regeringswis-
seling voordoen. 

De heer Koning heeft de term il lu-
sies - ik spreek liever over verwachtin-
gen — in de mond genomen, die zijn 
ontstaan toen de aankondiging van die 
voornemens heeft plaatsgevonden. 
Dan kan het, hetzij in positieve, hetzij 
in negatieve zin - d a t is een puurfei te-
lijke constatering - bij een parlemen-
taire behandeling gebeuren dat die op 
een later ti jdstip niet volop tot hun 
recht komen. 

Zoals ik in eerste termijn reeds heb 
gezegd, hoop ik over een half jaar de 
resultaten van die studie aan de Kamer 
te kunnen aanbieden. De Kamer kan 
dan daarover met het kabinet van ge-
dachten wisselen. Ik zie niet in dat de 
door de heer Koning bepleite inspraak 
wordt vergroot, door nu bij wet vast te 
leggen dat de tijdelijke zelfstandigen-
aftrek geldt tot en met het kalender-
jaar '85. Bovendien komt dit de duide-
lijkheid, waarover ook mevrouw Bec-
kers gesproken heeft, nietten goede. 

Naar ik heb begrepen, zou de VVD-
fractie immers zo spoedig mogelijk 
een permanente maatregel wil len ne-
men. Zijn amendement met een ver-
lenging van drie jaar staat haaks op dit 
pleidooi van dezelfde zijde. Wat voor 
verwachtingen moet dit dan allemaal 
weer wekken? Wanneer ik een zelf-
standige was - als Kamerlid ben je dat 
een beetje - dan zou ik echt niet zoveel 
meer weten dan zonder de vastlegging 
die de heer Koning voorstelt. Derhalve 
meen ik dat er geen behoefte aan zijn 
amendement bestaat. 

De heer Van Dis heeft gevraagd 
waarom ik in mijn antwoord in eerste 
termijn vooral de investeringsfunctie 
van het winst inkomen van zelfstandi-
gen heb genoemd. Hij stelde dat ook 
de reserveringsfunctie van groot be-
lang is voor de continuïteit van onder-
nemingen. Ik heb met name de inves-
teringsfunctie genoemd, niet om an-
dere functies uit te sluiten, maar ik heb 
er enig accent op gelegd, die mij het 
belangrijkst voorkomt van de drie be-
kende functies. 

Overigens liggen de beide functies 
in eikaars verlengde. Men zal in veel 
gevallen eerst moeten reserveren om 
te kunnen investeren. In zoverre over-
lappen zij elkaar. 

De heer Schutte heeft zijn motie 
over de zelfstandigenaftrek gewijzigd, 
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aangezien hij inziet dat de maatregel 
van de zelfstandigenaftrek geen echte 
oplossing biedt om de inkomensposi-
tie van zelfstandigen die in een verlies-
positie zitten, te verbeteren. Thans 
vraag hij in een motie, voor de toe-
komst de zelfstandigenaftrek te in-
dexeren. 

De heer Schutte (GPV): Te betrekken 
bij de studie. 

Staatssecretaris Kombrink: Op zich 
zelf is het een voor de hand liggende 
zaak om dit bij de studie te betrekken. 
Het is een van de componenten die in 
de studie aan de orde komt en die 
wordt bezien in de context van een na-
dere besluitvorming over het wel of 
niet permanent maken van die aftrek. 

Het is zo voor de hand liggend dat 
het element aan de orde komt, dat de 
motie van de heer Schutte overbodig 
is, gegeven de feitelijke voornemens 
bij de studie. 

In het debat is uitvoerig gesproken 
over de manier waarop de toezegging 
van de Minister-President, f 10 a f 20 
min. te doen toekomen aan de zelf-
standigen, gestand kan worden ge-
daan en over de weg die daarbij kan 
worden gevolgd. Er zijn eigenlijk twee 
meerderheden tegelijkertijd in de Ka-
mer, blijkens hun stellingname in 
tweede termijn. 

Een meerderheid in de Kamer is van 
mening dat die gelden via een maatre-
gel in de sfeer van dezelfstandigenaf-
trek weer aan de zelfstandigen ten 
goede moeten komen. Over die weg 
waarlangs dat zou moeten, verschilt 
men van mening. In de stellingname 
doen zich variaties voor. Verschillende 
afgevaardigden denken hierbij aan 
verhoging van de zelfstandigenaftrek 
over de hele linie. Ik heb dat gisteren 
aangeduid als een 'second best'-op-
lossing en naast de voor- ook een aan-
tal nadelen besproken. 

De heer De Vries heeft, sprekend 
over de zelfstandigenaftrek, geopteerd 
voor een andersoortige oplossing. Hij 
dacht niet zozeer aan een verhoging 
over de hele linie, maar - als ik hem 
goed heb begrepen - a a n een extra ver-
hoging van de aftrek voor die groepen 
van zelfstandigen die extra worden ge-
troffen door de verhoging van de pre-
mie-inkomensgrens met f 7000. Gelet 
op zijn invalshoek, tekent zich daarom 
tegelijkertijd een andere meerderheid 
af, namelijk een meerderheid in deze 
Kamer die wat wi l doen aan de extra 
koopkrachtoffers die een aantal men-
sen brengen door die verhoging van de 
premie-inkomensgrens. 

Hier doet zich dan weer de variatie 
voor, dat de fractie van het CDA zegt dit 
te wil len doen binnen de zelfstandigen-
aftrek, terwijl de heer Wöltgens in-
stemde met de voorkeurspositie die wij 
gisteren hebben uitgesproken, namelijk 
via premierestitutie. Kort samengevat 
was het standpunt van de heer Wölt-
gens daarover, dat de gelden daarheen 
geleid dienen te worden waar kwantita-
tief gezien de meeste pijn wordt gele-
den. 

Zowel de heer Wöltgens als de heer 
De Vries beogen naar het mij voor-
komt uiteindelijk hetzelfde doel te be-
reiken, maar dan komt het probleem. 
Ik ben van mening dat de weg die de 
heer De Vries heeft gewezen niet erg 
geschikt is. Zijn oplossing die gezocht 
wordt binnen de zelfstandigenaftrek, 
past niet goed binnen de huidige 
structuur van de aftrek. Die structuur is 
juist gericht op die groep van zelfstan-
digen waar het bij de problematiek van 
de premie-inkomensgrens niet om 
gaat. 

Juist bij de inkomens waar de zelf-
standigenaftrek geleidelijk wordt ver-
minderd, dienen vanwege de beoogde 
compensatie een ophoging en een 
verder uitbreiding plaats te vinden. De 
minimumaftrek bij het huidige af-
bouwpunt zou eventueel zelfs moeten 
worden gehandhaafd tot in het onein-
dige. 

Een dergelijke ingrijpende wijziging 
op dit moment in een regeling die over 
enige ti jd in een ander perspectief 
weer ter discussie zal komen, meen ik 
de Kamer te moeten ontraden. Boven-
dien is er het zo mogelijk nog belang-
rijkere probleem, dat de weg van de 
heer De Vries niet iedereen betreft die 
te maken krijgt met de extra effecten 
van de premie-inkomensgrensverho-
ging. 

Er ontstaat dan een onderscheiden 
behandeling van groepen belasting-
plichtigen die materieel in dezelfde po-
sitie verkeren. Dat laatste bezwaar 
vind ik zeer zwaar wegen: als het pro-
bleem algemeen is en je hebt een op-
lossing voorhanden om het probleem 
algemeen aan te pakken, dan heeft de 
algemene aanpak de voorkeur boven 
een oplossing die zich beperkt tot een 
bepaalde groep. 

Gelet op het feit dat een meerder-
heid van de Kamer zich heeft uitge-
sproken voor een compensatie ten be-
hoéve van de zelfstandigen die de ex-
tra lasten voor de verhoging van de 
premie-inkomensgrens krijgen opge-
legd, blijf ik met de heer Wöltgens een 
sterke voorkeur houden voor een pre-
mierestitutie. Via de methode wordt 
nog in 1982 een directe verlichting ge-

geven door middel van een verlaging 
van de voorlopige aanslagen premie-
heffing. 

Het door de heer De Vries daartegen 
naar voren gebrachte argument dat 
daardoor een gedeelte van de gelden 
niet bij de echte zelfstandigen terecht-
komt, acht ik daarbij niet doorslagge-
vend. In de eerste plaats is het de 
vraag of dat zo is en in de tweede 
plaats moeten wi j de gecompliceerd-
heid van de maatregel die hij voorstelt 
afwegen tegen de eenvoud van de 
maatregel die het kabinet voorstaat. 

Gelet op de standpunten die tot nu 
toe in de Kamer zijn ingenomen, kan ik 
dan ook geen vrijheid vinden mijn 
voorkeur, uitgesproken in de eerste 
termijn, te wijzigen. 

Wat betreft de bejaardenaftrek en de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek wil ik 
beginnen met de constatering dat 
daarmee in het algemeen wordt inge-
stemd. Daarmee ben ik blij. Het gaat 
hierbij om een zeer belangrijke ombui-
ging. Bovendien zijn een aantal aspec-
ten van het fiscale stelsel in het ge-
ding. De heer Wöltgens heeft dit ook 
nog eens benadrukt in zijn tweedeter-
mijn en ik wi l mij graag bij zijn woor-
den aansluiten. Ik wil er geen misver-
stand over laten bestaan dat er in de 
ogen van de Regering geen alternatief 
voorhanden is — tot nu toe is dat van-
uit de Kamer ook niet aangedragen -
voor de totstandkoming van de voor-
gestelde maatregel. 

Deze inleiding betekent niet dat ik 
geen gevoelig oor zou hebben voor de 
zaken die de geachte afgevaardigde de 
heer De Vries in tweede termijn nog 
eens scherp heeft gesteld. Ik heb heel 
goed begrepen dat het voor de CDA-
fractie moeilijk is in te stemmen met 
het voorstel dat wi j nu behandelen. 
Wij hebben eerder samen geconsta-
teerd dat de fractie vorig jaar uitspra-
ken heeft gedaan die bij de betrokken 
organisaties verwachtingen kunnen 
hebben gewekt. 

De fractie vindt overleg gewenst. De 
vraag is nu wat ik kan doen om de 
CDA-fractie in staat te stellen, in de ge-
bleken behoefte te voorzien en toch te-
gelijkertijd, want dat is het uitgangs-
punt van het kabinet, geen gat in het 
ombuigingspakket te laten vallen. Ik 
heb met interesse het interruptiedebat 
van gisteravond daarover gevolgd. 

Wij kunnen dat natuurlijk niet uit het 
oog verliezen. De Regering kan niet 
echt een open oor verlenen in de zin 
van een verandering in de ombuiging 
door een nadere wijziging in het wets-
ontwerp, een clausulering naar de tijd 
gemeten en meer van dat soort din-
gen, waardoor een gat in het ombui-
gingspakket zal vallen. 
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Wij hebben al eerder vastgesteld dat 
in de memorie van toelichting uitvoe-
rig het onderzoek is beschreven dat is 
voorafgegaan aan de aankondiging, in 
de Miljoenennota 1982, van het wets-
ontwerp. Wanneer de heer De Vries nu 
vraagt een begaanbare weg aan te ge-
ven om aan de overlegbehoefte van 
zijn fractie tegemoet te komen dan 
moet ik de heer De Vries de volgende 
vraag voorleggen: Is het denkbaar dat 
wi j alsnog overgaan tot publikatie van 
de stukken die ik bij mijn ambtsaan-
vaarding heb aangetroffen? Straks 
kom ik ook nog op de bezwaren die 
hieraan verbonden zijn. 

Het zijn stukken die - hierbij gaat het 
om een bijzonder geval - politiek rele-
vant zijn geworden door de aankondi-
ging van het voornemen in de Miljoe-
nennota. Ik kan mij bij voorbeeld voor-
stellen dat ik begin volgend jaar bij af-
zonderlijke brief aan de kamer overga 
tot publikatie van de inhoud van die 
stukken. Daarbij moet ik overigens de 
indruk vermijden dat dit veel informa-
tie zal toevoegen aan hetgeen in de 
memorie van toelichting op het door 
ons ingediende wetsontwerp al is 
meegedeeld. 

Het is meer aan de geachte afge-
vaardigde dan aan mij om de bij hem 
in het geding zijnde belangen van dat 
overleg op basis van die stukken te 
wegen, te beoordelen. Ik zal daarin 
niet nadertreden; ik heb, naar ik 
meen, in eerste termijn mijn opvattin-
gen voldoende duidelijk gemaakt. 

Ik moet wel wijzen op een aantal 
problemen die aan deze operatie zou-
den vastzitten, waardoor ik - ik zeg dat 
eer l i jk- met aarzeling tot deze sugge-
stie kom. Het publiceren van ambtelij-
ke stukken, zoals in dit geval, mag niet 
als een precedent worden gezien. Het 
is alleen in dit specifieke geval eventu-
eel te verdedigen met een beroep op 
de politieke relevantie die zij hebben 
gekregen door de aankondiging van 
het regeringsvoornemen in de Miljoe-
nennota 1982. 

Er is, indien wi j elkaar zouden vin-
den in een dergelijke vorm van publi-
katie, ook een ander voorbehoud no-
dig. Wij moeten duidelijk uitspreken 
dat wi j met het bewandelen van deze 
weg geen verwachtingen in materieel 
opzicht, in welke richting dan ook, bij 
belanghebbenden in het leven roepen. 

Met deze mogelijke handreiking aan 
de fractie van het CDA zou dan de 
vraag resteren hoe wi j er voorstaan 
met het voorliggende wetsontwerp. Ik 
wi l er geen twijfel over laten bestaan 
dat de voorgestelde maatregelen naar 
ons oordeel tot stand moeten komen. 

Dat laat onverlet de mogelijkheden 
voor diegenen uit de Kamer, die dit 
wensen, overleg te voeren met de be-
trokken organisaties. Het spreekt dan 
uiteraard voor zich zelf dat, wanneer 
de Kamer dat w i l , wi j daarna bereid 
zijn met de Kamer daarover opnieuw 
in discussie te treden. 

De heer De Vries (CDA): Ik stel het ge-
baar van de Staatssecretaris - hij 
noemde het een handreiking naar ons 
- op prijs. Ik wil graag toch een nadere 
informatie over de betekenis daarvan. 
Publikatie van ambtelijke stukken en 
overleg moeten ergens toe kunnen lei-
den. Als de Staatsseaetariszegt: Ik wi l 
geen onzekerheid laten bestaan over 
mijn bedoelingen, dan meen ik dat een 
dergelijk gebaar alleen zin kan hebben 
als de Staatssecretaris bereid is het 
overleg met een open mind tegemoet 
te treden. 

Hij zou ervan kunnen uitgaan dat hij 
de dekking voor het volgend jaar no-
dig heeft, maar dat hij alles wat daar 
bovenuit gaat voorlopig achter de 
hand houdt. Daarover krijgen wi j dan 
nog nader overleg. Dat betekent dat 
beslissingen over de vraag of de af-
trekken op het huidige niveau perma-
nent moeten worden gemaakt, of er 
aan andere modaliteiten kan worden 
gedacht en beslissingen over indexe-
ring en dergelijke in dat overleg nog 
aan de orde kunnen komen. Daarover 
moet dan een open gedachtenwisse-
ling mogelijk zijn. 

Staatssecretaris Kombrink: Laat ik de 
vraag van de heer De Vries als volgt 
beantwoorden: Ik heb het standpunt 
van het kabinet weergegeven. Ik heb 
de bereidheid uitgesproken om, nadat 
de Kamer al dan niet nadere activitei-
ten heeft ontwikkeld op grond van de 
te publiceren stukken, nader met de 
Kamer in discussie te treden. Ook al 
heb je een standpunt en ook al heb je 
dat met verve verdedigd en al ben je 
geneigd dat te blijven doen, dat neemt 
niet weg dat indien er argumenten en 
overwegingen in het geding komen, 
die in dit debat niet aan de orde zijn 
geweest of niet aan de orde hebben 
kunnen komen en die een nadere af-
weging gewenst zouden kunnen ma-
ken, het de Regering alleen maar past 
daarover dan met de Kamer van ge-
dachten te wisselen. 

De heer De Vries (CDA): Ikkaner na-
tuurli jk nooit bezwaar tegen maken dat 
de Staatssecretaris op dit moment een 
standpunt heeft. 

Staatssecretaris Kombrink: Ik ben blij 
met die constatering. 

De heer De Vries (CDA): Ik hoop alleen 
dat dat 'open oor' dan ook betrekking 
zal hebben op het overleg dat dan zal 
plaatsvinden. 

Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Zeker! De heer De Vries 
en ik zijn geen van beiden medicus, 
maar wi j weten hoe het met signalen, 
die op het oor terechtkomen, gaat. Dat 
stelt prikkelingen in werking. Men gaat 
over die signalen nadenken. Het is 
geen passief gebeuren, maar een ge-
beuren waarbij je over en weer met el-
kaar in discussie treedt. Als men dat 
met de term 'open' bedoelt, dan is 
mijn oor volstrekt open. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben blij dat het zo bij 
de Staatssecretaris ook functioneert. 

De heer Koning: (VVD) Had de heer De 
Vries dan anders verwacht? 

Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Vries heeft in 
zijn interruptie - hij laat het verder rus-
ten; ik weet niet of dat zijn bedoeling is 
- gevraagd wat wi j met de indexatie 
doen, waarover is gesproken. In eerste 
termijn heb ik gezegd dat, als de Ka-
mer zicht biedt op het niet wijzigen 
van de hoogte van de aftrek, waarover 
nog steeds een discussie gaande is, ik 
dan bereid was om tot indexatie, zoals 
normaal is, bij de onderhavige aftrek 
over te gaan. 

Gelet op wat de heer De Vries nu aan 
de orde stelt en om niet de indruk te 
wekken dat ik mij wi l afsluiten voor na-
dere discussies - ik verdedig nog 
steeds met stelligheid het wets-
ontwerp, waarover wi j vandaag beslis-
sen - kan ik mij voorstellen dat ik afzie 
van het indienen van een nota van wi j -
zigingen met betrekking tot de indexa-
tie. Ik wacht dan eerst een nadere dis-
cussie met de Kamer af. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou dat erg op prijs stel-
ien. 

De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij komen nu voor de merk-
waardige situatie te staan, dat de roe-
rende zorg van de heer De Vries voor 
het overleg met bejaarden en arbeids-
ongeschikten ertoe leidt, dat zij in de 
volgende jaren wellicht in een minder 
gunstige positie komen dan de positie 
waarin zij zouden zijn gekomen als de 
zorg van de heer De Vries er niet toe 
had geleid dat nu onzeker is of de af-
trekken de komende jaren blijven gel-
den en dus geïndexeerd worden. Ik 
zou het betreuren als enkel en alleen 
op grond van het formele feit van het 
overleg dat moet plaatsvinden, de in-
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dexatie niet zou doorgaan. Ik vind het 
minste dat verwacht mag worden van 
zowel de Staatssecretaris als van de 
heer De Vries en zijn fractie, dat in het 
open-oor-overleg dat zal plaatsvinden 
in elk geval het open oor blijft bestaan 
voor de mogelijkheid dat, als de dis-
cussie toch tot de uitkomst leidt die in 
de wetsontwerpen vastgelegd is, toch 
een indexatie van de aftrekken plaats-
vindt. 

Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de vrees van de 
heer Wöltgens wegnemen. Mijn me-
dedeling over het niet indienen van de 
nota van wijzigingen over de indexatie 
was mede gebaseerd op procedurele 
overwegingen. De nadere discussie 
met de Kamer komt, neem ik aan, op 
relatief korte termijn. De voornemens 
met betrekking tot 1983 kunnen dan 
door het kabinet ti jdig nader worden 
overwogen. De stelselkeuze, voor zo-
ver het de fiscale sfeer betreft - wat 
vanuit andere sferen opkomt, kan ik 
voor de komende ti jd ook niet beoor-
delen - die in het wetsontwerp staat, is 
verdedigd en belichaamd. 

In deze Kamer lijkt zich daarvoor een 
meerderheid af te tekenen. Ik heb 
daartegen van andere fracties dan die 
van de heer De Vries geen verzet ge-
hoord. Integendeel, er was alleen spra-
ke van instemming en begrip. Wan-
neer dat feit ook in het nadere overleg 
met de Kamer nog eens bevestigd 
wordt, dan is de weg vrij om alsnog tot 
de indexatie over te gaan, waarover de 
heer Wöltgens spreekt. 

De heer Koning heeft per interruptie 
aangedrongen op meer helderheid 
over de bij de behandeling van het 
wetsontwerp inzake wijziging van de 
vermogensbelasting al dan niet geda-
ne toezeggingen over de bejaarden-
en arbeidsongeschiktheidsaftrek in de 
vermogensbelasting. Bij die behande-
ling zijn deze aftrekken een aantal ke-
ren aan de orde gekomen. Wij zouden 
ons daarin allebei gisteravond nog 
verdiepen. Ik heb dat eerlijk gezegd 
gisteravond niet meer gedaan, maar 
vanmorgen. Ik weet niet of de heer Ko-
ning er nog toe is gekomen. 

Het in de memorie van toelichting, 
memorie van antwoord en de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
gegeven betoog komt op het volgende 
neer. De aftrekken moeten worden ge-
zien als een opslag op het element van 
de rampenreserve in de algemene 
vrije som. Die aftrekken worden voors-
hands, zo is gezegd, gehandhaafd. Het 
onderzoek naar die aftrekken in de 
loon- en inkomstenbelasting wordt na-

melijk afgewacht. De vermogensbelas-
ting zal worden bezien in samenhang 
met de eventueel uit dat onderzoek 
voor die belasting voortvloeiende 
voorstellen. 

Mijn ambtsvoorganger heeft in deze 
Kamer letterlijk het volgende gezegd: 

'In de stukken is al uiteengezet, dat ik 
het, in de omstandigheden van nu, ge-
wenst vind, de discussie over de be-
jaarden- en arbeidsongeschiktheidsaf-
trek in de loon- en inkomstenbelasting 
nog even af te wachten. Ik wi l bij die 
gelegenheid bezien wat de consequen-
ties zijn voor de vermogensbelas-
t ing. ' 

Welnu, mijnheer de Voorzitter, het 
past dus volkomen in de vorig jaar ge-
dane uitspraken om thans te komen 
met een voorstel met betrekking tot 
deze aftrek. In samenhang met de uit-
komsten van het onderzoek, waarvan 
ik mededeling heb gedaan, hebben wi j 
geconcludeerd, dat deze aftrekposten 
in de vermogensbelasting behoren te 
worden afgeschaft. Het onderzoek 
heeft immers uitgewezen, dat het gaat 
om vrij geringe uitgaven met een bui-
tengewoon lastenkarakter. Met buiten-
gewone lasten wordt in de vermo-
gensbelasting eventueel rekening ge-
houden in de rampenreserve. 

Mede gezien de geringe omvang 
van de uitgaven, is er uit dien hoofde 
geen reden, een aparte opslag op die 
rampenreserve in de vermogensbelas-
ting te handhaven. Ik hoop hiermede 
de heer Koning ervan te hebben over-
tuigd, dat er in het verleden geen toe-
zeggingen zijn gedaan, die de thans 
door de Regering getrokken conclu-
sies in de weg staan. 

De heer Van Dis betrekt zijn aarzelin-
gen ten aanzien van dit voorstel op de 
groep belastingplichtigen meteen 
klein vermogen, dat veelal bestaat uit 
alleen een eigen woning en een klein 
inkomen. Die belastingplichtigen 
zouden in de klem komen, omdat zij 
hun vermogensbelasting nier meer of 
moeilijker uit hun inkomen zouden 
kunnen betalen. 

In het nader rapport hebben wi j on-
der punt vier reeds aangegeven, dat er 
voor deze belastingplichtigen geen 
consequenties aan ons voorstel zijn 
verbonden. Juist deze belastingplichti-
gen komen namelijk in aanmerking 
voor de oudedagsvrijstell ing of de in-
teringsvrijstell ing, die met ingang van 
1 januari 1981 zijn ingevoerd. Ik wil 
een voorbeeld geven: per 1 januari 
1982 beloopt de oudedagsvrijstelling 
voor 65- tot 74-jarigen, met naast hun 
AOW een bescheiden pensioen, bijna 
f 200.000. De belastingplichtigen met 
een klein vermogen vallen daardoor 

niet meer in de vermogensbelasting 
en zullen dus van het afschaffen van 
deze aftrekposten in de vermogensbe-
lasting geen nadeel ondervinden. Ik 
hoop hiermede ook de heer Van Dis te 
hebben overtuigd. 

De heer De Vries heeft twee opmer-
kingen gemaakt betreffende de Kos-
tenwet. Het deed hem allereerst ge-
noegen, dat de gedachte van differen-
tiatie in het tarief van de aanmaningen 
door de Regering wordt overgeno-
men. Ik wi l hieraan echter iets toe-
voegen. Mijn opmerking, dat ik niet af-
wijzend sta tegenover die gedachte, 
heb ik uitdrukkelijk geplaatst in het 
verband van een nadere wijziging, die 
denkbaar is bij een iets bredere aanpak 
van de voorliggende voorstellen. Dit is 
ook mogelijk met betrekking tot de ac-
cijnswetgeving. Ik kom daarop nog na-
der terug. 

Verschillende afgevaardigden 
meenden, dat het gisteren door mi j 
genoemde bedrag van 10 min. als 
denkbare extra opbrengst van de ta-
riefwijzigingen in de Kostenwet, hoger 
zou kunnen worden. Ik wil er de aan-
dacht op vestigen, dat wi j met de Kos-
tenwet een bijzonder voorschrift bij de 
staart hebben. De Wet stelt tarieven ter 
dekking van kosten verbonden aan in-
vorderingshandelingen. 

Dit kader moeten wi j goed in het oog 
blijven houden. De Kostenwet is niet 
bedoeld om voor opbrengsten voor de 
schatkist te zorgen; dat wi l zeggen, 
voor het realiseren van overschotten 
ter dekking van gaten, die op andere 
fronten vallen. Ik ben bang, dat enkele 
leden uit deze Kamer dit facet uit het 
oog dreigen te verliezen, nu wordt 
aangedrongen op extra tariefsstijgin-
gen, zelfs zodanig dat dit het totaal 
kostendekkend zijn van alle tarieven 
bij elkaar te boven zou gaan. 

Met de amendementen van me-
vrouw Beckers-de Bruijn en de heer 
Engwirda is dat het geval. Het is een 
toevallige omstandigheid, dat de Kos-
tenwet en het belastingplan tegelijk in 
deze Kamer aan de orde zijn. Er zit wel 
een budgettair aspect aan en in de be-
groting voor 1982 maakt de tariefsstij-
ging ook onderdeel uit van de begro-
t ingsmiddelen, maarzi j is geen onder-
deel van het belastingplan als zodanig. 

Ik doe dan ook een ernstig beroep 
op de Kamer, de doelstelling van de 
Kostenwet geen geweld aan te doen. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak bezwaar tegen de 
voorstell ing van zaken door de Staats-
secretaris, alsof ik op het laatste mo-
ment, om de dekking rond te kri jgen, 
maar eens heb gekeken welke andere 
wetsontwerpen nog aan de orde wa-
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ren. Oorspronkelijk hadden wi j heel 
andere dekkingsmiddelen in gedach-
ten om de accijnsverhoging te beper-
ken. Al ti jdens de schriftelijke voorbe-
reiding heb ik met motieven omkleed 
waarom een verdergaande verhoging 
van de tarieven van de Kostenwet in-
vordering rijksbelastingen naar mijn 
mening noodzakelijk is. 

Staatssecretaris Kombrink: Dat heb ik 
helemaal niet ontkend. Ik heb ook niet 
gezegd dat de heer Engwirda hier op 
het laatste moment dingen heeft be-
dacht. In de zin waarin ik nu reageer is, 
wellicht met wat minder accenten, ook 
in de schriftelijke voorbereiding van 
dit debat gereageerd. Er is op de uit-
gangspunten van de Kostenwet invor-
dering rijksbelastingen gewezen. In dit 
debat, op dit moment, wijs ik nog eens 
met te meer klem op deze overwegin-
gen, omdat door de beschouwingen 
van de heer Engwirda ter dekking van 
een deel van het accijnzenpakket een 
extra verhoging van de tarieven van 
de Kostenwet moet dienen. 

Dat moet ik van de hand wijzen. De 
heer Wöltgens heeft er terecht op ge-
wezen, dat bij de tariefstelling de rede-
lijkheid ten opzichte van de contribu-
abele niet mag worden veronacht-
zaamd. Dat betekent dat wi j de tarie-
ven niet ongelimiteerd kunnen laten 
stijgen. Daarmee zou bovendien de 
weerstand tegen de in rekening ge-
brachte kosten toenemen. De kans zou 
ook niet denkbeeldig zijn dat extra 
handelingen moesten worden verricht 
om de kosten zelf en daarmee wellicht 
ook de hoofdsom in te vorderen. Ik 
breng nog eens in herinnering, dat in 
het wetsontwerp al het voorstel wordt 
gedaan, de tarieven te verdrievoudi-
gen. Dat is mijns inziens niet niks. 

De heerCouprie (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog even aansluiten 
bij de interruptie van de heer Engwir-
da. In alle eerlijkheid moet nog het vol-
gende worden gezegd. Toen wi j t i j -
dens dit debat signalen naar de rege-
ringstafel richtten dat wij behoefte 
hadden aan alternatieve dekkingsmo-
gelijkheden, omdat onze eigen dek-
kingsmogelijkheden afgekeurd waren, 
heeft de Staatssecretaris duidelijk ope-
ningen gemaakt in de richting van de 
Kostenwet invordering rijksbelastin-
gen. Wij zijn niet de eersten in dit Huis 
geweest die deze dekkingsmogelijkhe-
den hebben aangedragen. Dat de 
Staatssecretaris nu zegt dat wi j ineens 
een stuk hoger grijpen is een andere 
zaak. De Kostenwet als dekkingsmoge-
lijkheid is door de Staatssecretaris 
geïntroduceerd. 

Staatssecretaris Kombrink: De heer 
Couprie wijst daar niet helemaal ten 
onrechte op; ik realiseer mij dat. Ik be-
perkte mij echter tot hetgeen uit over-
wegingen de Kostenwet eigen zijnde 
het maximaal haalbare lijkt te zijn. Dat 
er in de toevallige situatie van dit mo-
ment, met een gelijktijdige behande-
ling van wetsontwerpen, wat gescho-
ven kan worden, is, praktisch gespro-
ken, meegenomen. Het is heel iets an-
ders of je, uit expliciete overwegingen 
van dekking, over het doel van de Kos-
tenwet heen moet schieten. Dat is naar 
mijn idee met de stell ingname van de 
heer Engwirda het geval. 

De heer Engwirda heeft mij eigenlijk 
een beetje het verwijt van een zekere 
tweeslachtigheid gemaakt. Enerzijds 
heb ik de gedachte, de tarieven kosten-
dekkend te maken, aantrekkelijk ge-
noemd. Anderzijds heb ik in eerste ter-
mijn en bij interruptie gezegd, niet ver-
derte willen gaan dan iets meer dan 
10 min. 

Die opstelling is, zo moge uit het 
voorgaande volgen, niet zo tweeslach-
tig als zij op het eerste gezicht lijkt. Zij 
is verklaarbaar en verantwoord. De 
heer Wöltgens sloeg de spijker op de 
kop toen hij zei, dat je bij een verdere 
verhoging de effecten daarvan in indi-
viduele gevallen heel goed in de gaten 
moet houden. Daar sta ik achter. Met 
de voorgestelde verdrievoudiging zijn 
naar mijn idee de grenzen van het re-
delijke duidelijk in zicht. De verhoging 
die wi j bereid zijn aan te brengen is 
mogelijk, maar daarbij houdt het op dit 
moment wat ons betreft ook op. 

Weliswaar is het tot op zekere hoog-
te een kwestie van appreciatie hoe 
hoog de individuele tarieven zouden 
kunnen worden, maar wi j moeten re-
kening blijven houden met de uitvoe-
ring. Ik denk daarbij aan de mogelijke 
weerstand van belastingplichtigen. 
Wij moeten blijven zorgen voor een re-
delijke verhouding tussen kosten en 
schuld. 

De door de heer Engwirda voorge-
stelde verhouding betekent nog veel 
meer een klap in één keer, niet om ex-
tra belastingprikkels in te bouwen of 
om anderszins aan de uitgangspunten 
van de Kostenwet tegemoet te komen 
maar uit overwegingen van overdek-
king. 

De heer Engwirda heeft gevraagd 
deze zaak punt voor punt te bespreken. 
Er zijn echter nogal wat factoren in het 
geding, dus misschien mag ik mij tot 
de hoofdli jnen bepalen. 

Allereerst de aanmaning. Het wets-
ontwerp praat over f 4. Ik ben bereid 
dat op f 5 te brengen bij een schuld 
van f 1000 en op f 10 bij een schuld 

van meer dan f 1000. Gezien het amen-
dement van de heer Engwirda geloof 
ik niet dat er tussen ons veel verschil 
van inzicht bestaat of het zou moeten 
zijn dat hij in zijn amendement niet 
heeft verwerkt mijn tegemoetkoming 
aan de gedachte van de heer De Vries 
bij aanmaningen boven de f 1000 wat 
meer in rekening te brengen. 

Wat betreft de dwangbevelen stelt 
de heer Engwirda voor, bij een schuld 
van f 50 tot f 100 niet f 15 -he twe t s -
ontwerp - of f 20 - het nadere voorne-
men - in rekening te brengen maar 
f 25. Dit betekent echter dat de verhou-
ding tussen tarief en schuld 1: 2 kan 
zijn, namelijk als de schuld f 51 is. Dat 
lijkt mij aan de hoge kant. Bij een 
schuld van meer dan f 100 kan het ta-
rief 35% uitmaken van die schuld. Ook 
dat vind ik nog erg hoog. Als het gaat 
om nog hogere schulden moet ik zeg-
gen dat daarbij in het algemeen al een 
meer dan kostendekkende situatie be-
staat. 

Gemiddeld praten wi j over f 40 aan 
kosten; bij schulden boven f 600 heb je 
het kostendekkend tarief al te pakken. 
Daar wil de heer Engwirda juist het 
geld vandaan halen. Ik meen echter 
dat wi j het evenwicht dreigen te verlie-
zen als dit amendement wordt aange-
nomen. Daarom heb ik geen behoefte 
aan dit amendement. Hetzelfde geldt 
voor het amendement van mevrouw 
Beckers waarin andere bedragen wor-
den genoemd. 

De heer Engwirda (D'66): De Staats-
secretaris houdt aan mij het uitgangs-
punt van de Kostenwet voor, namelijk 
dat het tarieven moeten zijn ter dek-
king van de invorderingshandelingen. 
Ik kan dat uitgangspunt echter ook aan 
hem voorhouden want ook zijn oplos-
sing komt niet aan dat uitgangspunt 
tegemoet. 

Staatssecretaris Kombrink: Als de 
heer Engwirda bedoelt dat ook in ons 
nadere voorstel de totale kosten nog 
steeds niet gedekt worden, moet ik 
zeggen dat dat nu juist onze worste-
ling is geweest bij het opstellen van 
het wetsontwerp. Bij de hogere schul-
den is sprake van een meer dan kos-
tendekkende situatie, terwijl dat niet 
het geval is bij geringe bedragen van-
wege de menskrachtproblemen die 
daarbij een rol spelen. 

De vraag is nu in welke mate je een 
forse overdekking moet zoeken ter 
compensatie van de situatie waarin 
geen sprake is van een kostendekking 
en waarin een onjuiste verhouding 
tussen schuld en tarief kan ontstaan. Ik 
zie dat probleem en ik kan wel zeggen 
dat ik er nog steeds mee zit. Niets zou 
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mij liever zijn de Kostenwet in principe 
kostendekkend te maken, maar er zijn 
nu eenmaal randvoorwaarden die wi j 
in de gaten moeten houden. Het volle-
dig kostendekkend maken stuit af op 
die randvoorwaarden. 

Misschien moeten anderssoortige 
wijzigingen worden aangebracht, 
maar die staan mij thans ook niet hele-
maal helder voor ogen. Op een aantal 
punten zou wellicht een andere weg 
moeten worden gevolgd om dat doel 
wel te bereiken. Binnen de huidige 
structuur worden echter de randvoor-
waarden overschreden om volledige 
kostendekkendheid te bereiken, laat 
staan om een meeropbrengst te ver-
krijgen, zoals de heer Engwirda in we-
zen met zijn amendement beoogt. 

De heer Joekes (VVD): Ik kan de verlei-
ding niet weerstaan om - overigens in 
volle ernst - over de prijselasticiteit 
van dwangbevelen te spreken. Vol-
gens mij is er een flink aantal mensen 
- persoonlijk ken ik er zelfs enkele - die 
het welbewust op een dwangbevel la-
ten aankomen, aangezien zij daardoor 
bij hun bank meer rente kunnen spa-
ren dan de kosten die moeten worden 
betaald. Je kunt hier verschillend over 
oordelen, maar het is legaal. Wat ver-
wacht de Staatssecretaris van het in-
stellen van zulke hoge tarieven dat dit 
soort zaken niet, of veel minder de 
moeite waard wordt? Zou de totale op-
brengst van het geheel daardoor niet 
eerder teruglopen dan hoger worden? 
Ik hoor dat zowel mevrouw Beckers en 
de heer Engwirda mij instemmend 
toejuichen. Dat maakt mij argwanend 
voor mijn eigen argumenten. 

Staatssecretaris Kombrink: De heer 
Joekes hoop natuurlijk dat ik hem zal 
helpen om zich uit deze positie te be-
vri jden. 

De heer Joekes (VVD): Zoals zo dik-
wijls. 

Staatssecretaris Kombrink: Het sa-
menspel tussen ons blijft bijzondere 
kenmerken vertonen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten 
ons goed realiseren dat de renteverre-
kening als zodanig een ander onder-
werp is. In eerste termijn heb ik al ge-
zegd dat hierover een rapport wordt 
gemaakt. Ook in de beperktere sfeer 
van de Kostenwet speelt dit aspect een 
rol. Ik ben van mening dat de door ons 
voorgestelde verhoging zo fors is dat 
het door de heer Joekes bedoelde ver-
schijnsel in belangrijke mate kan wor-
den afgeremd. 

Wij spreken over minstens een ver-
drievoudiging van tarieven. In nadere 

wijzigingsvoorstellen gaan wi j op 
sommige punten zelfs nog verder. Ik 
denk dat dit een belangrijk positieve 
invloed kan hebben op de door hem 
gesignaleerde praktijken, in die zin dat 
het beduidend minder zal worden. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): On-
danks het feit dat ik een dekking van 35 
min. nodig had, heb ik om deze reden 
toch een dekking van 45 min. in het 
amendement gezocht. Mijn amende-
ment is zeker niet alleen geformuleerd, 
omdat ik dekking nodig had. Ik begrijp 
niet waarom het niet goed zou zijn uit 
een oogpunt van belastinginning. De 
Staatssecretaris suggereerde zoeven 
namelijk dat onze amendementen al-
leen dienden om iets te dekken. 

De heer Joekes (VVD): Ik geloof dat 
mevrouw Beckers mijn argumentatie 
niet heeft begrepen. 

Staatssecretaris Kombrink: Als dank 
voor de bewezen dienst behoeft de 
heer Joekes mij nu ook weer niet di-
rect de helpende hand toe te steken... 

Mijnheer de Voorzitter! Uiteraard le-
vert een tariefsverhoging in het kader 
van de Kostenwet een hogere op-
brengst op. Die wordt in de begroting 
voor het volgend jaar ook verwerkt. 
Voor zover het nu om hogere bedra-
gen gaat, zal het aanleiding zijn tot een 
begrotingswijziging. In die zin zijn er 
uiteraard budgettaire consequenties 
aan verbonden. Het is als zodanig ech-
ter geen onderdeel van het belasting-
plan 

De Kostenwet kent eigensoortige 
motieven en overwegingen, waarbij 
bepaalde, al eerder genoemde rand-
voorwaarden in acht moeten worden 
genomen. In dat licht bezien gaat het 
wel heel erg ver om de toepassing van 
deze wet niet alleen kostendekkend, 
maar zelfs winstgevend te maken, ten 
einde bepaalde voorgestelde accijns-
verhogingen te kunnen beperken. 

Ik rond mijn betoog over dit onder-
werp af met de mededeling dat ik 
thans de nota van wijzigingen kan in-
dienen. 

Bij het accijnzenpakket hebben wi j 
na nadere overweging een technische 
nota van wijzigingen moeten indienen, 
met een nieuwe tekst voor het tweede 
lid van artikel 2 in het wetsontwerp 
over de frisdranken, nr. 17 187. In de 
oorspronkelijk voorgestelde tekst zou 
twijfel kunnen rijzen of de door de Mi-
nister vast te stellen bepalingen zich 
kunnen uitstrekken tot een herleiding 
van het volume van concentraten. De 
maatstaf van heffing is gericht op alco-
holvrije dranken in normale samen-
stelling. 

Concentraten en dergelijke zouden 
dus belast moeten worden op basis 
van de voor de directe consumptie be-
stemde hoeveelheid; met andere 
woorden, na aanlenging. Zoals blijkt 
uit de memorie van toelichting, is met 
de bepaling beoogd die mogelijkheid 
te openen. De nu voorgestelde wijzi-
ging van het tweede lid heeft derhalve 
geen materiële betekenis, maar be-
oogt die bedoeling in de wetstekst tot 
uitdrukking te brengen en in de wet 
ook te regelen wat daarin wetstech-
nisch gezien geregeld behoort te wor-
den. 

De heer Couprie heeft er de nadruk 
op gelegd dat hij veel waarde hecht 
aan een gelijktijdige invoering van de 
verhoging van de suikeraccijns en de 
uitbreiding van die accijns met isoglu-
cose. Ik spreek mijn vertrouwen nog 
eens uit, want zo kunnen wi j het sa-
men redden, dat op 1 maart 1982 het 
wetsontwerp tot uitbreiding van de ac-
cijns met isoglucose in werking kan 
treden. In ieder geval ligt er slechts 
een korte periode tussen de datum van 
ingang van de verhoging van de suiker-
accijns en de uitbreiding daarvan. 

Ik verwacht niet dat in die korte peri-
ode de concurrentiepositie van de sui-
kerindustrie door het verschil in hef-
f ing ernstig zal worden geschaad. Uit-
stel van de verhoging van de suikerac-
cijns leidt tot een lagere opbrengst in 
1982 van 4 miljoen , als wij uitgaan van 
1 maart als ingangsdatum. Door de 
suggestie van de heer Couprie zou het 
dekkingsprobleem worden vergroot. 
Om die reden kan de Regering zijn 
suggestie niet overnemen. 

De heer Willems heeft gevraagd 
waarom niet van detoezeggingen 
over de accijns op zware stookolie kan 
worden afgeweken. Wij vinden dat wi j 
eraan gehouden zijn gedane toezeg-
gingen na te komen. Het spijt me dat 
hij ondanks het incidentele karakter 
van de maatregel en ondanks de door 
mij gegeven overwegingen toch tegen 
de voorgestelde verlaging van de ac-
cijns op zware stookolie blijft. 

Dan noemde de heer Willems nog 
de koppeling tussen de aardgasprijs 
en die van stookolie en de gevolgen 
daarvan voor de aardgasverbruikende 
bedrijven. Ja, dat is een ander onder-
werp; de discussie daarover wordt ook 
met een andere bewindsman gevoerd. 
De regeling die thans aan de Kamer 
wordt voorgelegd, vindt haar uitgangs-
punt uiteraard in de koppeling die tot 
nu toe heeft gegolden. 

Dan nog een opmerking over de bij-
zondere verbruiksbelasting, naar aan-
leiding van een suggestie van de heer 
Couprie, die vroeg om de tariefstruc-
tuur als zodanig aan de orde te stellen. 
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Hij denkt daarbij aan het wegnemen 
van bezwaren, die de huidige vorm 
van tariefdifferentiatie, naar gewicht 
en prijs van de auto, met zich mee-
brengt. Evenals de heer Couprie zie ik 
die bezwaren, met name denk ik aan 
de prijssprongen die uit die tariefdiffe-
rentiatie voortvloeien. Ik was ook al 
bezig om te bezien, of deze bezwaren 
niet door een technische herziening 
zouden kunnen worden weggenomen, 
waardoor een meer geleidelijke over-
gang in de prijzen zou worden verkre-
gen. 

Ik moet mevrouw Beckers-de Bruijn 
nog een antwoord geven ten aanzien 
van de loon- en inkomstenbelasting. 
Zij heeft een amendement ingediend 
met de strekking om de laatste tarief-
schijf bij die belasting buiten schot te 
laten. Naar aanleiding daarvan hebben 
wi j gesproken over het verschil met 
ons voorstel. In kwantitatief opzicht 
bestaat er geen groot verschil tussen 
haar voorstel en het onze. Vooral van 
belang is echter dat wanneer dit amen-
dement wordt aangenomen, de pro-
gressie steiler zou worden. Wij moeten 
ook in aanmerking nemen dat het een 
definitieve wijziging is van de loon- en 
inkomstenbelasting. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Waarom? Ik heb mijn amendement 
voor één jaar ingediend. 

Staatssecretaris Kombrink: Dit wets-
ontwerp is niet voor één jaar. Wij stel-
len een wijziging in de loon- en inkonv 
stenbelasting voor. Wij brengen een 
tariefverzwaring aan die alleen door 
latere wetswijzigingen ongedaan kan 
worden gemaakt. Dat staat dus in te-
genstelling tot een discussie over een 
solidariteitsheffing met een tijdelijk ka-
rakter. Wij spreken hier over een duur-
zame maatregel. Dan telt het bezwaar 
van de steilere progressie extra zwaar. 
Ik verwijs ook naar het regeerakkoord. 

Ik kom dan op de hamvraag. Ook in 
tweede termijn hebben diverse frac-
ties hun bezwaren tegen onderdelen 
van het dekkingsplan kenbaar ge-
maakt en de wens geuit tot wijziging 
van de door ons gedane voorstellen. 
Daar die wijzigingen een derving van 
middelen tot gevolg zouden hebben, 
zijn daarbij ten dele eerder verwoorde 
en ten dele nieuwe suggesties voor al-
ternatieve dekking aan de orde geko-
men. 

De Regering waardeert het ten volle 
dat de Kamer zich zo actief bij het noe-
men van suggesties heeft getoond. 
Dat kon ook niet anders tegen de ach-
tergrond van het politieke beeld dat 
gisterenavond in de Kamer duidelijk 

werd. Het zou namelijk het kabinet 
aanleiding geven zich opnieuwte be-
zinnen op de vraag of door een zekere 
herschikking van dekkingsvoorstellen 
aan de bezwaren en verlangens van de 
verschillende fracties zoveel mogelijk 
tegemoet kan worden gekomen. Onze 
conclusie is dat een dergelijke herschik-
king zou kunnen worden gerealiseerd, 
waarbij de omvang noodzakelijkerwijs 
moet worden begrensd door de rela-
tief beperkte alternatieve dekkingsmo-
gelijkheden. Van de maatregelen 
waaraan in dit verband valt te denken, 
wi l ik in de eerste plaats noemen de 
verhoging van de Kostenwet uit de ei-
gensoortige, daar geldende overwe-
gingen waarover wi j zojuist hebben 
gesproken. 

In de tweede plaats is de suggestie 
gedaan om in de bijzondere verbruiks-
belasting ook de motorri jwielen onder 
te brengen. Die maatregel zou, tech-
nisch gezien, op 1 april kunnen ingaan 
wanneer wi j thans gaan werken aan 
het opstellen van een wetsontwerp. 
Op kasbasis zou het in 1982 een op-
brengst van ongeveer 10 mil joen gul-
den kunnen hebben. 

Er zou ook een alternatieve dek-
kingsmogelijkheid kunnen worden ge-
vonden in een actualisering van het 
voorgestelde niveau voor LPG- en die-
seltoeslag in de motorrijtuigenbelas-
t ing. Met die actualisering is op kasba-
sis in 1982 budgettair een bedrag ge-
moeid van ongeveer 35 miljoen gul-
den. Het gaat dan om een aanpassing 
van de brandstoftoeslag aan de sinds 
februari van dit jaar gewijzigde brand-
stofprijzen. 

Wij handhaven dan de uitgangs-
punten die bij de indiening van het 
wetsontwerp een rol hebben ge-
speeld. Bij het berekenen van de extra 
verhoging hebben wi j het omslagpunt, 
waarbij voor de standaardauto gas 
voordeliger wordt dan benzine, weer 
gebracht op 15 000 kilometers per jaar, 
uitgaande van de prijzen per 1 decem-
ber 1981. Dat uitgangspunt was ook 
gebruikt voor de berekening in het 
oorspronkelijke wetsontwerp. Dit leidt 
voor de standaardauto dan tot een ver-
hoging van 230 gulden per jaar in 
plaats van 170 gulden per jaar wat de 
extra toeslag betreft. 

Daaraan is de dieseltoeslag gekop-
peld, waarbij wi j de verhouding in de 
extra toeslag voor LPG en diesel hand-
haven op het niveau, dezelfde verhou-
ding, zoals het ook gold in het wets-
ontwerp. Ik moet hierbij wel uitdrukke-
lijk zeggen, dat daarmee dat element 
van de diesel niet geheel parallel loopt 
met de prijsontwikkeling ter zake. Er is 
enig verschil met wat voor LPG aan de 

orde is. Hier zijn echter eigensoortige 
overwegingen aan de orde over de 
verhouding tussen en de toeslag op 
LPG en diesel. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit te zamen 
genomen maakt een optelsom moge-
lijk, resulterende in bijna 60 min. op 
kasbasis in 1982. Dit lijkt ons het maxi-
maal haalbare, mede gelet op ook de 
nadelen die uiteraard bij deze alterna-
tieve dekkingsmogelijkheden in het 
geding zijn. Laten we immers niet 
doen, alsof ook daar de afweging van 
voor- en nadelen niet zou spelen. Het 
is alleen omdat de suggesties uit de 
Kamer zijn opgekomen en er een zo 
sterke aandrang op de Regering is uit-
geoefend om het accijnspakket te ma-
tigen, dat de Regering de vrijheid heeft 
gevonden deze nadere voorstellen te 
doen. 

De kritiek vanuit de Kamer lag, in zijn 
accentuering, bij de voorstellen tot 
verhoging en uitbreiding van de ac-
cijns op alcoholvrije dranken. Wil op 
enigszins substantiële wijze tegemoet 
kunnen worden gekomen aan de wens 
tot verzachting op dit punt, dan lijkt het 
noodzakelijk dat het bedrag waarover 
ik zonet sprak - bijna 60 min. - geheel 
in die sfeer wordt aangewend. Op 
grond daarvan stelt de Regering voor, 
de verhogingen van het accijnstarief 
betreffende limonade en mineraalwa-
ter te beperken tot 60% en ditzelfde 
ook te laten gelden voor de vruchte-
sappen. Ik zou de desbetreffende no-
ta's van wijziging bij dezen wil len in-
dienen, mijnheer de Voorzitter. 

[De Staatssecretaris dient enkele no-
ta's van wijzigingen in.] 

Staatssecretaris Kombrink: Mijn-
heer de Voorzitter! De door deze wijzi-
gingen optredende middelenderving 
kan grosso modo worden gecompen-
seerd op de wijze die ik heb aangege-
ven. Er zal dan, naast deze nota's van 
wijzigingen, zo spoedig mogelijk een 
wetsontwerp Bijzondere verbruiksbe-
lasting bij de Kamer aanhangig moe-
ten worden gemaakt. Na wat ik heb ge-
zegd, behoeft het mijns inziens geen 
betoog dat de voorstellen die de Rege-
ring nader doet - door mij genoemd: 
het maximaal mogelijke dat de Rege-
ring ziet - een sterke onderlinge sa-
menhang vertonen en dat de Regering 
verdergaande voorstellen van de hand 
wijst. 

De Voorzitter: De heer Koning vraagt 
een derde termijn van de algemene f i -
nanciële beschouwingen. Ik stel voor, 
aan dit verzoek te voldoen en deze der-
de termijn, waarbij ook over de artike-
len kan worden gesproken, onmiddel-
lijk na de avondpauze te houden. 

Daartoe wordt besloten. 
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De Voorzitter 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt enkele minuten 
geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Afwijking van de aanpassingsme-
chanismen bij de herziening van het 
wettelijk minimumloon, enige sociale 
verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioenen per 
1 januari 1982 (17 199); 

Verlenging van de Wet van 7 maart 
1980 (Stb. 81) alsmede enkele wijzi-
gingen van de Wet op de Loonvor-
ming (17 202). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

De Voorzitter: Ik maak het liefst aan 
het begin van de hervatting van de be-
raadslaging over dit onderwerp, en 
mede met het oog op de agenda in het 
algemeen, een opmerking van orde. 

Ik meen, dat de Minister ruim een 
uur nodig heeft voor zijn antwoord in 
eerste termijn. Het is dan zes uur, 
waarna wi j kunnen schorsen tot half 
acht. De afronding van het financiële 
debat zal zeker nog een uur kosten. 

Met andere woorden, willen wij op 
het normale ti jdstip klaar zijn, inclusief 
de stemmingen, dan moet er kort en 
helder gesproken worden aan beide 
kanten, en met een minimum aan in-
terrupties. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Na deze aanmoediging wil ik 
graag het volgende zeggen. In de eer-
ste plaats dank ik de Kamer voor het 
feit dat zij bereid is, op zo korte ter-
mijn, tot openbare behandeling van 
deze wetsontwerpen. Ik ben mij zeer 
wel bewust dat daarmee veel ge-
vraagd wordt van de medewerking 
van de Kamer. Veel afgevaardigden, 
de heer Poppe, mevrouw Brouwer, de 
heer De Korte, hebben opmerkingen 
gemaakt over de korte ti jd die gelaten 
is ter bestudering en ter becommenta-
riëring van deze ontwerpen en over 
het feit dat aan de SER niet meer om 
advies is gevraagd over deze wetsont-
werpen. Ter toelichting hiervan wil ik 
nog een enkel woord zeggen. 

Ik onderschat het belang van deze 
wetsontwerpen niet. Het feit dat zij 
zijn ingediend op een ti jdstip waarna 
nog slechts enkele weken resten om ze 
in het Staatsblad te brengen, hangt 
nauw samen met de bekende opstart-
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moeili jkheden van het kabinet. Ik ben 
zelf van mening geweest dat een oor-
deel van het huidige kabinet over bij 
voorbeeld het wetsontwerp inzake de 
eliminatie van de doorwerking van de 
bouw-c.a.o. - een voornemen dat 
reeds werd aangekondigd door het vo-
rige kabinet - pas geoorloofd zou zijn 
in samenhang met een duidelijker be-
paling van het algemeen sociaal-eco-
nomisch beleid. Men vindt dan ook 
pas in het informatie-akkoord van De 
Galan en Halberstadt een uitspraak 
daarover. Het heeft dan ook onder-
werp van overleg en beraad tot die tijd 
uitgemaakt. 

Met betrekking tot de gevraagde 
verlenging en wijziging van de ti jdeli j-
ke wet op de loonvorming geldt min of 
meer hetzelfde. Ik was en ben van oor-
deel - t r ouwens , dat zijn ook de bepa-
lingen van de Wet op de loonvorming 
- dat het vragen van verlenging van 
een bevoegdheid voor de Regering al-
leen gemotiveerd is als zij is ingebed 
in een nadere uiteenzetting van het be-
leid en als bij voorbeeld meer is ge-
zegd over het werkgelegenheidsbeleid 
dat het kabinet wenst te voeren. 

Anders gezegd, indiening van de 
wetsontwerpen was, naar het oordeel 
van de Regering, niet wel mogelijk al-
vorens de Regering de regeringsver-
klaring had afgelegd en de Kamer 
daarover haar oordeel had kunnen ge-
ven. Dat moge dienen ter verklaring. Ik 
wijs er voor de goede orde op, dat in 
de brief aan de Stichting van de Arbeid 
van 26 november, die uiteraard ook 
aan de Kamer ter kennisneming is ver-
strekt, meer concreet het voornemen 
van het kabinet tot indiening van een 
wetsontwerp voor eliminatie van de 
doorwerking van de bouw-c.a.o. en 
voor het vragen van verlenging en wi j -
ziging van de tijdelijke wet op de loon-
vorming is aangegeven. 

Het is dus niet juist, dat bij voor-
beeld vakbeweging en werkgeversor-
ganisaties zich hierover niet hebben 
kunnen beraden of uitspreken. Deze 
punten zijn ook vorige week, en gister-
avond, in het overleg met de Stichting 
van de Arbeid aan de orde geweest. Bij 
de organisaties was dus kennis van de 
beide wetsontwerpen. Ik zie, dat de 
werkgeversorganisaties vandaag nog 
een uitvoerig adres hierover aan de 
Kamer hebben gericht. Ik wi l hiermee 
aangeven dat de wetsontwerpen niet 
uit de lucht komen vallen. 

In dit verband wil ook opmerken dat 
de vergelijking die de heer De Korte 
heeft gemaakt met de situatie in maart 
1980 naar mijn mening niet opgaat. 
Het ging toen niet alleen om de behan-
deling van een wetsontwerp, maar ook 
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om een oordeel van de Kamer over 
een beleidspakket waarin toepassing 
van de Wet op de loonvorming was 
opgenomen. Dat beleidspakket werd 
gepresenteerd op een ti jdstip, waarop 
binnen tien dagen een oordeel van de 
Kamer werd gevraagd, inclusief de be-
handeling van een wetsontwerp. Dat is 
thans niet aan de orde. 

Op dit ogenblik is eliminatie van de 
bouw-c.a.o. aan de orde en het oor-
deel van de Kamer over de vraag of de 
Minister van Sociale Zaken over be-
paalde bevoegdheden ter zake van de 
loonvorming dient te beschikken. Hoe-
wel het daarom niet minder belangrijk 
is, is het toch iets anders dan wanneer 
de Kamer om een oordeel wordt ge-
vraagd over eventuele toepassing van 
die bevoegdheden. 

In dit verband deel ik aan de Kamer 
mee dat de Regering gisteren aan het 
eind van het overleg met werkgevers 
en werknemers in de Stichting van de 
Arbeid heeft meegedeeld dat het kabi-
net zich dezer dagen zal beraden over 
de uitkomsten van het overleg en 
daaruit de conclusie zal trekken die op 
heel korte termijn aan de Kamer zullen 
worden bekendgemaakt. Ik streef er-
naar dat de Kamer daaromtrent bin-
nen enkele dagen een verslag en een 
brief zal ontvangen. Ik hecht daaraan 
omdat de Kamer volgende week des-
gewenst nog in de gelegenheid is, 
daarovereen oordeel te geven. 

De heer Bakker (CPN): Uw vergelijking 
met maart 1980 is dan wel buitenge-
woon ongelukkig. Het betekent dat wat 
toen in één pakket zat en waarvoor 
toen maar weinig ti jd was, door u in 
twee pakketten wordt gedaan. 

Minister Den Uyl: U weet nog hele-
maal niet wat er in die brief staat. 

De heer Bakker (CPN): Neen, maar u 
kondigt aan dat die brief zo tijdig zal 
zijn dat de Kamer daarover zou kunnen 
beraadslagen. 

Minister Den Uyl: Inderdaad, beraad-
slagen over het verloop van het gesprek 
in de Stichting en de conclusie die het 
kabinet daaraan verbindt. 

De heer Bakker (CPN): Maar die con-
clusie kan wel eens zijn dat u op een 
bepaald punt een maatregel neemt, bij 
voorbeeld op het punt van de vakan-
tietoeslag. 

Minister Den Uyl: Ik weet niet hoe u op 
die gedachte komt! 

De heer Bakker (CPN): Dat weet ikzelf 
eigenlijk ook niet. Het schiet mij zo 
maar te binnen. Betekent het dat de 
Kamer dinsdag een brief krijgt en daar-
over donderdag moet beraadslagen? 
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Den Uyl 

De Kamer gaat daarna met reces. Dat 
is ook een oud argument van uw kant. 

Minister Den Uyl: Als er dergelijke za-
ken aan de orde zijn, is het mijn opzet 
dat er wat meer ruimte is voor de Ka-
mer om daaromtrent overleg te ple-
gen. 

De heer Bakker (CPN): Wat bedoelt u 
met meer ruimte? 

Minister Den Uyl: Geen twee dagen. 

De heer Bakker (CPN): Wat dan wel? 

Minister Den Uyl: Ik doe daarover ui-
teraard geen uitspraak, omdat het ka-
binet zich nog moet beraden en anders 
wellicht een verkeerde suggestie 
wordt gewekt. 

De heer Bakker (CPN): Ik ben een beet-
je bang voor welke suggestie dan ook. 
De Kamer vergadert volgende week 
nog. U spreekt over zeer snel en over 
conclusies. Bent u van plan iets te 
doen waardoor u het mogelijk acht dat 
de Kamer daarover volgende week 
nog dient te beraadslagen? 

Minister Den Uyl: Het is in dit Huis een 
vaste gewoonte dat, als het overleg 
met de Stichting van de Arbeid is afge-
sloten, de Regering de Kamer daar-
over bericht en dat de Kamer daarover 
beraadslaagt. 

De heer Bakker (CPN): Dat hoeft u mij 
niette vertellen. U kunt ook de t i jd ne-
men om daar eens rustig over te den-
ken en midden januari een brief aan de 
Kamer sturen, zodat eind januari daar-
over kan worden beraadslaagd. Be-
hoort dat tot de mogelijkheden of 
spreekt u zeer nadrukkelijk over de pe-
riode voor de Kerst? 

Minister Den Uyl: Ik heb het over 
zeer korte termijn. 

De heer Bakker (CPN): Dus toch voor 
de Kerst! 

Minister Den Uyl: Ja zeker. 

De heer Bakker (CPN): Dan krijg je pre-
cies wat ik gezegd heb: twee pakket-
ten. 

Minister Den Uyl: Ik zou de heer Bak-
ker en andere geachte afgevaardigden 
toch echt wil len vragen, te oordelen 
aan de hand van datgene wat de Rege-
ring bericht en waaromtrent nog be-
sluitvorming noodzakelijk is. 

Ik hecht eraan in de eerste plaats in 
te gaan op de opmerkingen van de Ka-
mer over het wetsontwerp met betrek-
king tot de bouwtoeslagverwerking. U 
zult van mij wil len aannemen, mi jn-
heer de Voorzitter, dat het indienen en 
verdedigen van een wetsvoorstel als 

dit niet behoort tot de gelukkigste mo-
menten van een minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, zeker niet 
wat mijzelf betreft. Ik maak er geen ge-
heim van, dat de indiening en de ver-
dediging van dit wetsontwerp mij 
zwaar vallen. Het gaat immers om de 
inkomensontwikkeling van uitkerings-
trekkers en de laagstbetaalden, der-
halve om de inkomensontwikkeling 
van mensen voor wie de overheid bij-
zondere verantwoordeli jkheid heeft. 
Mevrouw Brouwer sprak in dit ver-
band van de zekerheid die aan de trek-
kers van het min imumloon en ontvan-
gers van een uitkering wordt geboden. 

Waarom heb ik toch dit wets-
ontwerp ingediend en de verdediging 
op mij genomen? Daarbij heb ik mij la-
ten leiden door een paar overwegin-
gen waarvan ik de hoofdli jnen wil aan-
geven. Aan de hand van de gestelde 
vragen zal ik enkele punten gedetail-
leerd bespreken. 

Het is in de eerste plaats van belang 
te overwegen dat het voorkomen van 
de doorwerking in de sociale uitkerin-
gen en het min imumloon, waarop dit 
wetsontwerp betrekking heeft, onder-
deel vormt van het ruimere voorstel 
van het kabinet om die doorwerking te 
voorkomen in alle geïndexeerde inko-
mens. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
zal dan ook een gelijksoortig voorstel 
in het Georganiseerd Overleg in amb-
tenarenzaken inbrengen. Uiteraard 
heeft het achterwege blijven van door-
werking in de salarissen van ambte-
naren consequenties voor de salaris-
ontwikkeling van de zogenaamde 
trendvolgers. Ik zal de laatste zijn om 
de betekenis van het wetsontwerp te 
minimaliseren. 

Bij het hele veld van geïndexeerde 
inkomens gaat het inderdaad om een 
operatie die voorkomt dat de financië-
le problematiek voor het komende jaar 
met niet minder dan f 2,3 miljard en 
voor de jaren daarna met een f 1,6 mil-
jard wordt verzwaard. En - ik zeg het 
maar precies zoals het er staat - die 
verzwaring kan het kabinet, gelet op 
de huidige financiële vooruitzichten en 
problemen, niet voor zijn verantwoor-
delijkheid nemen, hoe pijnlijk het voor-
stel dat ik nu verdedig, ook is. Ik doe 
niets af aan die pijnli jkheid. Ik heb ook 
geen ander argument en geen moge-
lijkheid het te verzinnen dan de pure 
noodsituatie waarmee op het ogenblik 
het kabinet wordt geconfronteerd. Ik 
kan natuurlijk wel verzachtende moti-
veringen aandragen, zoals het feit dat 
de bouwvakkers, althans naar het oor-
deel van werkgevers en werknemers 
in de bouwnijverheid, er feitelijk niet 

beter van worden. Dit is echter hoog-
stens een bijkomende omstandigheid. 
De factor die ik noem is essentieel. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Mijneer 
de Voorzitter! Is de Minister van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid het met 
mij eens dat hiermee de koppeling los-
ser wordt gemaakt? 

Minister Den Uyl: Nee, daarover ben ik 
het niet met u eens. Ik zal dat straks 
nog toelichten. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Wil het be-
toog van de Minister zeggen dat hij, 
wanneer de economische omstandi-
genheden slechter worden, genood-
zaakt is nog meer aan dit mechanisme 
te sleutelen? 

Minister Den Uyl: Dat zeg ik ook niet. Ik 
was echter juist van plan enkele op-
merkingen te maken over de vragen 
over het indexeringsmechanisme. Ver-
schillende kamerleden hebben hier-
over gesproken en er vragen over 
gesteld. 

De heer Nypels heeft gezegd dat 
voor hem budgettaire overwegingen 
niet zonder meer afdoende zijn en er 
ook bill i jkheidsoverwegingen nodig 
zijn. 

In dit verband wijs ik erop dat de in-
voering van de diploma- en dienstjaren-
toeslagen in de bouw-CAO dateert van 
vóór de invoering van het wettelijk mi-
n imumloon. Sinds die invoering zijn 
diverse wijzigingen opgetreden in de 
hoogte en reikwijdte van de toeslagen. 
Het kan nu niet meer zonder meer wor-
den vastgesteld wanneer exact de 
toeslagen de hoogte hebben bereikt 
die nu in de schaallonen wordt ver-
werkt. 

Op zichzelf is dit al een belangrijke 
zaak, die twee jaar terug ook een be-
langrijke rol heeft gespeeld. Het in-
dexeringsmechanisme beoogt immers 
een gelijklopen van lonen, betrokken 
uitkeringen en ambtenarensalarissen 
te verzekeren. Daarbij is de vraag van 
wanneer die toeslagen dateren niet 
helemaal irrelevant. Ik wijs er echter 
op dat dat niet helemaal goed te bepa-
len is. 

De heer Nypels wi l nu naar een 
systeem waarbij nauwer wordt aange-
sloten bij de feitelijke loonontwikke-
ling. Als wi j de toeslagen geïsoleerd 
bezien, over de langere termijn, is het 
per saldo om het even of die aanpas-
sing gebeurt via de regelingslonen 
dan wel via de verdiende lonen. Voor-
waarde is wel dat het consequent ge-
beurt, hetzij langs de ene, hetzij langs 
de andere manier. Ik verzwijg niet dat 
naar mijn oordeel de verdiende lonen 
de voorkeur zouden verdienen, van-
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Den Uyl 

wege de veel geringere vertraging die 
daarbij optreedt. Daarmee geef ik uit-
drukking aan een opvatting die ik al 
eerder naar voren heb gebracht. 

Als ik in dit verband gesproken heb 
over de mogeli jkheid om dit indexe-
ringsmechanisme nog eens te bekij-
ken, dan heb ik ook gedacht aan de 
mogeli jkheid dat wi j toch een weg zou-
den vinden om de technische proble-
men te overwinnen die bestaan bij het 
hanteren van de index van de verdien-
de lonen. 

Dit betekent dat ik de beschouwing 
van de heer De Vries niet wil volgen. 
Daarin wierp hij voorzichtig, maar on-
miskenbaar, de vraag op of de toesla-
gen toch niet uit het indexeringsme-
chanisme zouden moeten worden ver-
wi jderd. Verwerking van de toeslagen 
in de regelingslonen betekent dat zij 
algemeen worden toegepast en der-
halve hun diffirentiërende uitwerking 
op de lonen hebben verloren. Dat kan 
ook gelden voor toeslagen die oor-
spronkelijk waren bedoeld als vergoe-
ding voor inconveniënten - de heer De 
Vries sprak daarover - maar die nader-
hand dat karakter hebben verloren. De 
algemene toepassing van toeslagen, 
die uitmondt in een verwerking in de 
schaallonen, is en blijft de ratio voor 
een doorwerken van dergelijke toe-
slagverwerkingen in het aanpassings-
mechanisme. 

Ik meen dan ook dat toeslagverwer-
kingen in beginsel moeten blijven 
doorwerken, een opvatting die ook 
van andere zijde uit de Kamer naar vo-
ren is gebracht. Ik antwoord mevrouw 
Brouwer dat het huidige voorstel dan 
ook niet mag worden gezien als een 
aanzet om dit beginsel opzij te schui-
ven. Ik voeg er wel aan toe dat het han-
teren van het indexeringsmechanisme 
van de verdiende lonen niet hoeft te 
betekenen dat daarmee uitkeringstrek-
kers en dergelijken beter af zouden 
zijn. 

Wij moeten goed zien dat allerlei in-
vloeden op die verdiende lonen wer-
ken. Uiteraard kunnen de toeslagen 
daarin snel lertot uitdrukking komen, 
maar er zijn ook allerlei factoren die de 
index van de verdiende lonen omlaag 
brengen, soms zelfs beneden die van 
de regelingslonen. De redenen daar-
van kunnen zijn het verdwijnen van 
toeslagen of overwerk, of het vervan-
gen van ouderen door jongeren, dat 
op het ogenblik hier en daar op vrij 
grote schaal plaatsvindt. Het is zelfs 
niet ondenkbaar dat ondanks de toe-
passing van 'incidenteel' in de index 
van verdiende lonen, die index in een 
periode zoals nu niet onaanzienlijk be-

neden de index van de regelingslonen 
kan komen. 

Daarom is het een punt van zorgvul-
dige afweging. Ik wil de heer De Vries 
daarbij zeggen, als hij oppert dat toe-
slagen buiten de indexering zouden 
moeten worden gehouden - ik heb al 
gezegd dat ik dat niet zie - dat op de in-
dex allerlei factoren van gelding zijn 
die omhoog, maar die ook omlaag 
werken. Ik denk dus dat men buitenge-
woon voorzichtig moet zijn met het 
daarbuiten brengen van elementen in 
de loonvorming zoals toch voorzichtig 
- ik erken het - nu door de heer De 
Vries wordt gesuggereerd. Ik waar-
schuw tot grote voorzichtigheid. Het is 
echt niet zo, dat er alleen opstuwende 
elementen in de loonvorming zijn. Er 
zijn ook verlagende elementen. Daar-
om raad ik aan tot de voorzichtigheid 
die hier past. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Bedoelt de 
Minister dat de toeslagen mogen 
doorwerken als zij verlagend werken 
en niet als zij verhogend werken? 

Minister Den Uyl: Neen. Dat bedoel ik 
nu precies niet. Het antwoord op die 
vraag weet mevrouw Brouwer ook 
wel. Zo niet, dan zou zij slecht geluis-
terd hebben naar het antwoord dat ik 
zojuist aan de heer De Vries gaf. 

Mevrouw Brouwer (CPN): Ik begrijp 
het verhaal over de toeslagen niet he-
lemaal. De Minister zegt, dat zij nu niet 
mogen doorwerken. In principe ge-
beurt het eigenlijk wel. Er is toch niets 
bijzonders met deze toeslagen aan de 
hand? Ik heb begrepen dat het niet al-
leen dienstjaren- en diplomatoeslag zijn 
maar bij voorbeeld ook een deel van 
tariefverdiensten. 

Minister Den Uyl: Ik heb al opgemerkt 
dat een aantal jaren geleden in wat an-
dere verhoudingen onderkend is, dat 
er problemen waren met de toeslag-
verwerking in de loonschalen van de 
bouw. Ik maak er geen geheim van, 
dat feitelijk de aanleiding tot het voor-
stel tot eliminatie van deze verwerking 
gelegen is in de uiterst benarde finan-
ciële situatie. Ik heb daarvoor geen an-
der, wezenlijk, argument te hanteren. 

In dit verband wi l ik ingaan op een 
vraag van de heer Poppe. Hij vroeg om 
voortvarendheid met een studie naar 
mogelijke verbeteringen in het aan-
passingsmechanisme. Eigenlijk heb ik 
deze vraag al beantwoord in het kader 
van het antwoord aan de heer De 
Vries. De bezwaren van het huidige 
stelsel zie en erken ik. 

In beginsel denk ik da t , na de nog 
technisch te overwinnen problemen, 
de verdiende lonen een beter in-

dexeringsmechanisme zijn. Ik heb er 
echter een waarschuwende opmer-
king aan toegevoegd. Men moet niet 
bij voorbaat denken dat het hoger of 
beter uitkomt, als men kijkt naar de lo-
nen die dan geïndexeerd worden. 

De heer Poppe (PvdA): Ik verzoek de 
Minister niet alleen te denken aan het 
weer vervangen van de regelingsloon-
index door de verdiende-lonenindex. 
Dat is een oud voorstel van onze kant, 
dat naar onze mening bij de studie op-
nieuw moet worden betrokken. Het 
hoeft echter niet de enige mogelijk-
heid te zijn. Je kunt ook denken aan 
verbetering van de manier waarop -
zeker grote - toes lagen in de rege-
lingsloonindex terechtkomen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat de heer Den Uyl 
erg eerlijk is geweest. Hij heeft ge-
zegd: uit pure financiële noodzaak 
moeten wi j deze operatie doen. Ik v ind 
dit erg eerlijk, maar ik zeg erbij - ik heb 
dit vanmorgen ook gedaan - dat het 
feitelijk gaat om een koppeling op af-
stand, of je dit nu incidenteel noemt of 
niet. 

De Voorzitter: Mijnheer De Korte, dit 
is geen interruptie maar polemiek, res-
pectievelijk slechts een blote constate-
ring. 

De heer De Korte (VVD): Dan nu mijn 
vraag: wat is daar anders aan dan aan 
wat de heer Van der Stee, collega van 
de heer Den Uyl, de vorige week daar-
over heeft gezegd, blijkens persberich-
ten? 

Minister Den Uyl: Op de volgende pa-
gina van mijn verhaal staat: 'de heer 
De Korte spreekt in dit verband over 
een koppeling op afstand'. Als hij een 
minuut wacht, ben ik daaraan toe. 

De heer De Vries (CDA): Misschien kan 
de Minister mij even uitleggen in wel-
ke mate het overschakelen op een in-
dex van de verdiende lonen zou kun-
nen bijdragen tot het oplossen van 
budgettaire problemen of het voorko-
men van budgettaire problemen, zoals 
die nu ontstaan. 

Minister Den Uyl: Ik heb geen moment 
die pretentie. Ik heb dat ook niet be-
weerd. De vraag is aan de orde gesteld 
of.... 

De heer De Vries (CDA): Het doel is 
toch het soort problemen te voorko-
men als die, waarmee wi j nu gecon-
fronteerd worden? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Er is een vraag aan de orde inzake 
de financiële en budgettaire problema-
tiek, die op het ogenblik een onge-
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meen ernstige is en de vraag is aan de 
orde of de wijze van verwerking van bij 
voorbeeld toeslagen in het indexe-
ringsmechanisme een bevredigende 
is. Die twee vragen zijn te onderschei-
den. Ik heb met name geantwoord op 
de suggestie van de geachte afgevaar-
digde of toeslagen als zodanig niet 
verwijderd zouden moeten worden uit 
het indexeringsmechanisme. Ik heb 
daar een paar andere overwegingen 
tegenover geplaatst. 

De heer De Vries (CDA): Doel daarvan 
was uiteraard om budgettaire proble-
men, zoals nu ontstaan, te voorkomen. 

Minister Den Uyl: Ja voor u, maar ik 
heb gezegd dat het hierbij gaat - en 
dat is ook heel duidelijk — om een door 
de financiële nood geboden incidente-
le afwijking van het indexeringsme-
chanisme. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l e r in 
dat verband op wijzen dat het gaat om 
een doorbreking van de bruto aanpas-
singsmechanismen. 

Het kabinet heeft de doelstelling ten 
aanzien van de inkomensontwikkeling 
van de laagstbetaalden geformuleerd 
in termen van koopkracht, in termen 
van reëel vrij beschikbaar inkomen 
dus. Wij willen het koopkrachtverlies 
voor de laagstbetaalden beperkt hou-
den tot hooguit 1 %. De bruto-ontwik-
keling is weliswaar een belangrijke, 
doch niet de enige factor die de koop-
krachtontwikkeling bepaalt. Hierop 
spelen ook de ontwikkelingen in de se-
cundaire sfeer in. Illustratief is bij voor-
beeld, dat in feite het positieve effect 
van de met de verhoging van de pre-
miegrenzen samenhangende premie-
verlaging op de koopkracht van de 
laagstbetaalden, het negatieve effect 
van het voorstel waarover wij het nu 
hebben, compenseert. 

In antwoord op een desbetreffende 
vraag van de heer De Vries wil ik hier-
mede niet aangeven, dat onze bruto 
aanpassingsmechanismen niet een 
zeer belangrijke sociale verworven-
heid belichamen, doch ik wi l enige be-
trekkelijkheid aanbrengen in die zin, 
dat ons beleid ten aanzien van de 
laagstbetaalden getoetst moet worden 
op de koopkrachtdoeleinden die het 
kabinet zich heeft gesteld en heeft ge-
normeerd. 

Wij hebben - iedereen weet dat dit 
niet gering is geweest - in het regeer-
akkoord vastgelegd, dat het koop-
krachtverlies van de laagstbetaalden 
wordt beperkt tot hooguit 1 % . Deze 
operatie is daaraan ook ondergeschikt. 
Met andere woorden, dit wetsontwerp 
had hier niet gelegen, als wij niettege-

lijkertijd maatregelen hadden kunnen 
nemen, die ertoe zouden leiden dat het 
koopkrachtverlies van de laagstbetaal-
den tot 1 % werd beperkt. Dit is heel 
concreet en daarop mag de Kamer het 
beleid van het kabinet toetsen en be-
oordelen. Ik ga wat dat betreft ook 
geen moeilijkheden uit de weg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb al ge-
zegd, dat het feit dat, volgens de partij-
en betrokken bij de bouw-CAO, die 
operatie een kostenneutraal karakter 
heeft, het voorstel hooguit verzacht 
maar op zich zelf onvoldoende moti-
veert. Gegeven het feit, dat de rege-
lingslonen worden gevolgd, is er bij de 
component toeslagverwerking sprake 
van een forse na-ijlingsproblematiek. 
De toeslagverwerking moet in begin-
sel via de mechanismen blijven door-
werken. 

Naar aanleiding van een opmerking 
van de heer De Korte wi l ik het volgen-
de zeggen. Toen onder het vorige kabi-
net een gelijksoortige maatregel aan 
de orde was, heb ik mij, als lid van de 
fractie van de PvdA, uiteindelijk tegen 
dat voorstel verklaard. Betekent dit nu, 
dat ik van opvatting ben veranderd? 

Mijnheer de Voorzitter! Ook toen 
was de motivatie van mijn fractie, dat 
een zorgvuldige afweging in het oor-
deel geboden was. Het was ook toen -
men kan er de heer Van der Doef op 
nalezen - geen zwart-wit zaak. Er is on-
der andere veel aandacht besteed aan 
de vraag, wanneer die toeslagen tot 
stand zijn gekomen: vóór of na de tot-
standkoming van de wettelijke rege-
ling van de minimumlonen. Wij zijn in-
dertijd tot de conclusie gekomen, dat 
wi j die eliminatie niet gemotiveerd 
achtten. Ik schaam mij helemaal niette 
zeggen, dat ik vandaag spreek in een 
situatie, die economisch en financieel 
gezien aanzienlijk verslechterd is. Wij 
hebben werkloosheidscijfers die het 
dubbele, zelfs iets meer dan het dub-
bele, bedragen dan twee jaar geleden 
en zonder daarvoor een schuldige aan 
te wijzen, wens ik dat nadrukkelijk te 
noteren; wi j hebben een financierings-
tekort dat 3% hoger ligt dan in de 
cember 1979, toen het toenmalige 
wetsontwerp werd behandeld en de-
genen, die daarvoor de eerste verant-
woordeli jkheid dragen mogen nu op-
staan; het is een situatie, die inder-
daad grondig verschilt en die bij mij de 
afwegingen anders doet zijn. 

Als de heer De Korte er behoefte aan 
heeft, mij te verwijten dat ik mijn 
standpunt mede laat bepalen door de 
feitelijke economische en financiële 
verhoudingen, dan moet hij dat maar 
zo zeggen. Ik zal te allen tijde ook daar-
op mijn oordeel afstemmen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal dat de heer Den Uyl 
niet verwijten. Ik vind het uitstekend 
dat hij daaraan refereert. Dan moeten 
echter anderen de heer Van der Stee, 
die om dezelfde redenen een koppe-
ling op afstand bepleit, dat niet gaan 
verwijten. Dan moeten zij de heer Den 
Uyl en hem over één kam scheren. 

Minister Den Uyl: Wij zijn inderdaad 
lid van hetzelfde kabinet. Wat dat be-
treft kan ik dus moeilijk bezwaar ma-
ken. Na hetgeen ik daarover namens 
de heer Van der Stee heb verklaard -
dat liet aan duidelijkheid niets te wen-
sen over — ben ik niet van plan enig 
l ichtte maken. Het kabinet is in het re-
geerakkoord nadrukkelijk overeenge-
komen, de koppeling te handhaven. 
De netto-netto-koppeling wordt in 
stand gehouden. Daaraan kan niet 
worden gemorreld. Ik ontken dat dit 
wetsontwerp een koppeling op af-
stand zou inhouden, zoals de heer De 
Korte met enige nadruk meent te kun-
nen suggereren. 

Er is geen sprake van een inbreuk op 
de netto-netto-koppeling tussen het 
minimumloon en de sociale minima. 
Er is geen koppeling op afstand in de 
sfeer van het bruto aanpassingsme-
chanisme. Ik wijs er met nadruk op, dat 
wi j nu spreken over een incidentele af-
wijking. Ik wijs op de toetsing aan de 
koopkrachtdoelstellingen van het kabi-
net, die ook met dit wetsontwerp on-
verkort worden gehandhaafd. De toe-
slagverwerkingen worden daarom ten 
principale niet uit de aanpassingsme-
chanismen geweerd. 

Als dat gebeurde, had de heer De 
Korte misschien nog enig recht van 
spreken, al kan men de vergelijking 
niet goed maken. Nu heeft hij dat in 
het geheel niet. 

Ik wi l antwoorden op een paar con-
crete vragen. De partijen bij de ca.o. 
voor het bouwbedrijf zijn een operatie 
met een tweeledig karakter overeen-
gekomen. Men heeft de bestaande 
dienstjaren- en diplomatoeslagen in 
de schalen verwerkt. Men heeft daar-
naast het aantal loon- en functiegroe-
pen teruggebracht van acht tot vijf. 

Wat nu het onderdeel toeslagver-
werking betreft: ook na herziening van 
de aanpassingsmechanismen via de 
Wet aanpassingsmechanismen werkt 
een en ander gewoon door in sociale 
uitkeringen en minimumlonen. Daar-
over is destijds uitvoerig en diepgaand 
gediscussieerd, waarbij de omstandig-
heid dat de toeslagen op het moment 
van verwerking een zeer algemeen ka-
rakter hebben van doorslaggevende 
betekenis is geweest. 
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De herstructureringseffecten werken 
sedert de inwerkingtreding van de 
WAM niet langer door in min imum-
loon en sociale uitkeringen. De fractie 
van de Partij van de Arbeid, waarvan ik 
toen deel uitmaakte, had daar bezwa-
ren tegen. De kamermeerderheid heeft 
anders beslist bij de vaststelling van 
de WAM. Het onderdeel herstructure-
ring van de operatie heeft derhalve in 
de sfeer van sociale uitkeringen en mi-
nimumloon geen consequenties. Dat 
ligt echter anders waar het de ambte-
narensalarissen betreft. Daarin werkt 
de herstructurering wel via de trend 
door. Met dat verschil kan worden ver-
klaard waarom het overgrote deel van 
de financiële consequenties de ambte-
narensalarissen en de salarissen van 
de zogenaamde trendvolgers betreft, 
te weten van de 2,3 mld in 1982 2,1 
mld. 

Mevrouw Beckers vraagt naar de 
oorzaak van het verschil in de ramin-
gen van de budgettaire effecten in de 
memorie van toelichting en de nota 
naar aanleiding van het verslag. In de 
memorie van toelichting moest nog 
gebruik worden gemaakt van zeer 
voorlopige en globale ramingen. Meer 
exacte becijferingen konden pas wor-
den gemaakt nadat duidelijkheid was 
verkregen hoe de bouw-c.a.o. volgens 
de berekeningen van het CBS in de re-
gelingsloonindex doorwerkt. Met na-
me door de index van ult imo oktober 
van dit jaar is wijziging in de cijfers ge-
bracht. 

Die index is pas 27 november vast-
gesteld en pas toen konden de becijfe-
ringen worden gemaakt waarvan de 
resultaten in de nota naar aanleiding 
van het verslag zijn opgenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Enkele afge-
vaardigden hebben opgemerkt dat 
sinds de totstandkoming van de WAM 
nogal eens is afgeweken van de nor-
male aanpassingssystematiek. Dat is op 
zichzelf een juiste constatering, maar 
als verondersteld wordt dat die afwij-
kingen worden veroorzaakt doordat de 
WAM zonder die afwijkingen tot hoge-
re aanpassingen zou hebben geleid 
dan structureel gewenst, dan klopt dat 
niet. In feite zijn er twee oorzaken van 
die afwijkingen. 

In de eerste plaats is er de na-ijlings-
problematiek.Met name bij een loon-
ingreep leidt die na-ijling soms tot een 
ongewenste afstand tussen min imum-
loon en overig loon op één en hetzelf-
de aanpassingsmoment. Dan kan een 
uitschuifoperatie uitkomst bieden om 
een meer gelijklopende ontwikkeling 
van minimumloon en overige lonen te 
verzekeren. Dat was het geval op 1 juli 
1980 en 1 januari 1981. 

In de tweede plaats moet ik wijzen 
op het soms sterk vertraagd tot stand 
komen van ca.o. 's. Dat heeft zich me-
dio 1980 voorgedaan toen tal van ca.o. 's 
nog niet waren afgesloten, terwij l 
er wel een beslissing moest worden 
genomen over de aanpassing. Was 
men daarbij afgegaan op de afgeslo-
ten ca.o. 's, dan zou de aanpassing te 
laag zijn uitgevallen. Daarom is toen 
besloten tot voorindexering per 1 juli 
1981. Maar al die afwijkingen zijn ti jde 
lijk van aard en hebben geen structu-
reel effect op het niveau van de uitke-
ringen en het min imumloon. In feite is 
het niveau per 1 januari aanstaande -
afgezien van het effect van het onder-
havige wetsontwerp - precies gelijk 
aan het niveau dat zonder afwijkingen 
in de achter ons liggende periode zou 
zijn bereikt. 

Mevrouw Beckers en mevrouw 
Brouwer hebben een opmerking ge-
maakt over de doorwerking in de amb-
tenarensalarissen. Ik wil in alle duide-
lijkheid zeggen dat dit wetsontwerp al-
leen betrekking heeft op de doorwer-
king in min imumloon en sociale uitke-
ringen. Het wetsontwerp maakt echter 
ook onderdeel uit van het bredere 
voornemen van het kabinet om de 
doorwerking in alle geïndexeerde in-
komens te voorkomen. De Minister 
van Binnenlandse Zaken zal derhalve 
een voorstel op dit terrein inbrengen 
in het georganiseerd overleg. Uiter-
aard zal de druk, die op de discussie in 
dat overleg zal l iggen, niet verschillen 
van de druk die op het debat in deze 
Kamer ligt, gelet op de aard van het 
voorstel. 

De heer Wil lems heeft nog geïnfor-
meerd naar de voorstellen die ter com-
pensatie aan de ambtenarenorganisa-
ties worden voorgelegd. De Minister 
van Binnenlandse Zaken zal in de loop 
van de volgende week een brief met 
voorstellen voor dat overleg waar-
van de effecten van de bouw-c.a.o. op 
de trend deel uitmaken, aan hetcen-
traal georganiseerd overleg richten. 
Het lijkt mij niet juist dat ik nu op die 
brief voorui t loop. Het ligt in de bedoe-
ling dat de Kamer een afschrift van die 
brief krijgt. 

De heer Wil lems heeft gevraagd of 
het bedrag van f 700 min., dat ge-
moeid zou zijn geweest met een even-
tuele nacalcualtie in de salarissen van 
ambtenaren en trendvolgers over 
1981, niet moet worden opgevoerd op 
de begroting voor 1981 in plaats van 
1982. 

De nacalculaties zijn, voorzover de 
mutaties de bouw-c.a.o.'s betreffen, 
in de loop van de tweede helft van 
1981 ontstaan. Dat heeft betrekking op 
hettrendjaar 1982, zodat er pas in 1982 

een afrekening van zal komen. Het ef-
fect is derhalve toegerekend aan de 
begroting voor 1982. 

De heer Van der Vlies is voorstander 
van het overstappen van een trendvol-
gend, naar een trendzettend beleid. Ik 
vind dat dit onderwerp, hoe belangrijk 
ook, enigszins buiten het kader van de-
ze gedachtenwisseling valt. In de rege-
ringsverklaring heeft het kabinet ge-
zegd, te staan voor het handhaven van 
een trendvolgend beleid. Een trendzet-
tend beleid kan er gemakkelijk toe lei-
den dat in de onderhandelingen over 
het primaire inkomen in het bedrijfsle-
ven de relatie tussen het inkomen van 
uitkeringsgerechtigden, ambtenaren 
en trendvolgers en de ontwikkeling 
van de lonen in de particuliere sector 
zwakker zou worden. Ik houd het erop 
dat zeker bij de vakbeweging, maar ik 
hoop ook bij de werkgevers, in de ko-
mende weken en maanden het besef 
aanwezig zal zijn dat er een verband 
bestaat en behoort te blijven bestaan 
tussen de lonen die worden overeen-
gekomen in het particuliere bedrijfsle-
ven en de uitkeringen die worden ge-
daan aan degenen die gerechtigd zijn 
tot het ontvangen van sociale uitkerin-
gen. 

De heer De Korte (VVD): Stel nu eens 
dat in de komende ca.o.-onderhande-
l i n g e n - bij voorbeeld in de b o u w -
weer toeslagen worden verwerkt die 
voor 1983 weer een gevolg van 2,3 
mld. met zich meebrengen, wat is dan 
het antwoord van de Regering? 

Minister Den Uyl: Daar geef ik nu ab-
soluut geen oordeel over. Ik kijk wel 
uit! Ik ben absoluut niet van plan om 
daarover nu enige uitspraak te doen! 
Ik heb daar het mijne over gezegd! Ik 
wens niet te tornen aan wat is neerge-
legd in de wet op het aanpassingsme-
chanisme en ik hoop van harte dat het 
beleid dat dit kabinet voert en wenst te 
voeren, ten einde te komen tot econo-
misch herstel, mede een rol kan spelen 
in de oordelen die straks moeten wor-
den geveld over vragen, zoals de heer 
De Korte die nu opwerpt. 

De heer De Korte (VVD): U gaat dus 
met omhoog geheven handen de vol -
gende situatie tegemoet die vergelijk-
baar is met de huidige! 

Minister Den Uyl: Het is van jongsaf 
aan al niet mijn gewoonte om met om-
hoog geheven handen te lopen. Ik kan 
het gewoon wel af. 

De heer Poppe betreurt het dat op-
nieuw ad hoe-wetgeving nodig is. Hij 
zou graag zien dat spoedig een meer 
structurele regeling tot stand kwam. 
De huidige manier van werken op dit 
punt - maar ook die van het vor ig ka-
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binet - is natuurlijk erg onbevredi-
gend. Men moet echter ook geen al te 
grote verwachtingen hebben van de 
raamwet op de inkomensvorming. 
Veel van de problemen die spelen bij 
de wet op de loonvorming, zijn terug 
te vinden bij de wet op de inkomens-
vorming. Een groot voordeel van een 
dergelijke wet is natuurlijk, dat wi j af 
zijn van het feit dat er alleen wettelijke 
regelingen zijn met betrekking tot de 
lonen. Ik wijs erop - dat is zeker ook 
toe te schrijven aan initiatieven van 
vorige kabinetten - dat er intussen 
nogal wat meer wetten tot stand zijn 
gebracht die ook betrekking hebben 
op andere inkomens dan lonen. Ik wijs 
op de niet-c.a.o."inkomens, de trendvol 
gers en de vrije beroepen. 

Ik denk dat het erg goed zou zijn de-
ze zaken in een onderling verband te 
brengen met een raamwet op de inko-
mensvorming. Op grond daarvan zou 
dan een inkomensbeleid dat alle inko-
menscategorieën omvat, gevoerd be-
horen te worden. Ten overvloede is er 
opnieuw een intensieve discussie 
gaande over het stelsel van inkomens-
beleid en loonvorming. Ik wijs op re-
cente artikelen van Peper, Fase, Wolf-
son en Reynaerts, naar wie al een paar 
keer verwezen is. In het algemeen valt 
in deze artikelen een zeker eerherstel 
voor contractvri jheid in de loonvor-
ming te constateren. Ik heb de waarde 
daarvan nooit onderschat, maar ik ver-
oorloof mij toch de opmerking dat juist 
in de situatie dat de positie van de 
werknemers zwak is - en die is zwak in 
de huidige economische situatie - en 
waarin de positie van de vakorganisa-
ties kwetsbaar is - wat het geval is bij 
een teruggang van het nationale inko-
men - niet zonder meer het geschikte 
moment is aangebroken om luide de lof 
van de contractvrijheid te zingen. Het 
kan misschien op zelfgenoegzaamheid 
duiden, maar ik heb in de tweede helft 
van de vijftiger jaren eens in een pre-
advies voor de Vereniging voor Staat-
huishoudkunde een vrij uitvoerig plei-
dooi gehouden voor een stelsel van 
loonvorming dat zeker recht zou doen 
aan contractvrijheid, maar dat ook wel 
terdege elementen van binding en van 
begrenzing zou dienen te bevatten. Ik 
wi l dat op dit ogenblik niet ongezegd 
laten. Ik weet wel dat betogen voor 
contractvrijheid geheel verschillend 
gevoed kunnen worden. Ik neem aan 
dat de heer Wil lems zich aangespro-
ken voelt. Hij gaf blijk van een totaal 
ander visie dan de heer De Korte, maar 
in hun lof op de contractvrijheid, een 
vrije botsing tussen kapitaal en arbeid, 
deden zij niet voor elkaar onder. Daar-

mee stel ik ze niet op één li jn, maar het 
is voor mij wel reden om te denken: nu 
moet de waarschuwingsbel overgaan 
en moet er een rood lichtje gaan bran-
den, in elk geval voor de heer Wil lems. 

De heer Willems (PSP): De Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid sluit zich toch bij de loftuitingen 
voor de vrije onderhandelingen aan? 

Minister Den Uyl: Neen, zo ongenuan-
ceerd uit ik mij niet. 

De heer Willems (PSP): De Minister 
zegt in feite dat hij de contractvrijheid 
wi l inperken, ondanks alle begrip en 
respect die hij daarvoor heeft, ter be-
scherming van met name de minimale 
inkomens. 

Minister Den Uyl: Onder andere, ja. 

De heer Willems (PSP): De vraag is 
echter, en dat is in dit debat aan de or-
de, of vrije loononderhandelingen zou-
den leiden tot een slechter resultaat 
voor de minima, of juist tot een beter 
resultaat. In die zin is het maar net de 
vraag of de minima met het plan van de 
Minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid om in te grijpen in de con-
tractvrijheid in het komende jaar beter 
af zouden zijn wat hun koopkracht be-
treft dan met wat zij volgens het inko-
mensplaatje van het kabinet krijgen. 

Minister Den Uyl: Als ik kijk naar de er-
varing die wi j hebben met de ontwik-
keling van de lonen in de naoorlogse 
periode in ons land, heeft met name 
het 'opkrikken' van de laagstbetaal-
den niet plaatsgevonden zonder recht-
streekse bemoeienis van de overheid 
met de loonvorming. Men verwijt mij 
soms dat ik daar de hand in heb ge-
had. Dat is juist; en daar ben ik nog 
trots op ook! 

Als men de geschiedenis van 30 jaar 
overziet, ziet men dat overheidsbe-
moeienis, op de meest terughoudende 
en te begrenzen wijze, wel degelijk 
diende voor de meest zwakken. Het is 
ook niet toevallig dat de wet op het mi-
nimumloon een grote rol heeft ge-
speeld bij de loonvorming in ons land, 
terecht en gelukkig. Die wetgeving 
vormt tot op de dag van vandaag de 
meest uitgesproken en de meest in-
grijpende begrenzing van vrije loonon-
derhandelingen. 

De heer Willems (PSP): De Minister 
wijst op alle resulaten die zijn bereikt 
met de loonpolitiek. Het is echter de 
vraag of op dit moment door een door-
breking van de contractvrijheid de 
macht van de vakbeweging in de on-
derhandelingen wordt beknot. De Mi-
nister heeft dat toch erkend, ook door 
te citeren uit het artikel van Reynaerts 
die daarvan ook uitdrukkelijk uitgaat. 

Het doel van de vakbeweging is op te 
komen voor de belangen van de eigen 
leden, niet in het minst voor die van de 
laagstebetaalden. Zij zullen in die loon-
strijd well icht niet alleen in materiële 
zin, maar ook in immateriële zin zeker 
zoveel van die ruif kunnen meepikken 
als in het beleid van de Minister. 

Minister Den Uyl: Ik kan de redenering 
van de heer Willems volgen zonder er-
mee in te stemmen. Het lijkt mij het 
beste de boom te oordelen naar de 
vruchten die hij afwerpt. Ik verdedig 
niet een bemoeienis van de over-
heid bij de loonvorming in abstracto of 
in het algemeen. Het hangt heel in het 
bijzonder af van het karakter. De vraag 
is waarop die bemoeienis is gericht. 
Daarom is hetgeen de één doet nog 
niet hetzelfde als hetgeen de ander 
doet, ook al lijkt het soms een bedie-
ning van hetzelfde instrument. Ik zie de 
heer Weijers al instemmend kijken. Hij 
onderkent natuurlijk dat een begrip als 
'maatregelen ter zake van de loonvor-
ming' altijd naar zijn inhoud en strek-
king moet worden beoordeeld. Men 
kan het niet zo maar in het vage ver-
oordelen. 

De heer Weijers (CDA): Mijn gezicht 
vervormde zich omdat ik stond te 
gl immen over de zeer waarderende 
woorden van de Minister over de wet 
op het min imumloon in Nederland. Ik 
herinner de Minister eraan dat ook die 
wet tot stand is gekomen in een peri-
ode waarin wi j samen met de VVD re-
geerden. 

Minister Den Uyl: Dat de heer Weijers 
daaraan veel waarde hecht werd van-
middag al duidelijk uit de discussie 
met de heer De Korte. Dat had hij niet 
nog eens naar voren behoeven te 
brengen. 

De indiening van het wetsontwerp 
houdt verband met het feit dat naar 
het oordeel van het kabinet voorko-
men moet worden dat eventueel in 
1982 alleen maar de oude wet op de 
loonvorming uit 1971 ter beschikking 
zou staan. De heer De Korte heeft ge-
vraagd wat ons let. Als er aanleiding 
toe zou bestaan, zouden wi j op grond 
van de wet uit 1971 een loonpauze 
kunnen invoeren. Die wet biedt daar-
toe inderdaad de mogelijkheid. Ik ben 
echter eerder van mening geweest, in 
1973 toen ik in een andere functie ver-
antwoordeli jkheid droeg voor de 
Machtigingswet, wat naar mijn me-
ning een onjuiste benaming is, en in 
1976, dat de bestaande wet op de 
loonvorming een ondeugdelijk instru-
ment is en dat hantering van loonpau-
zes zoveel mogelijk vermeden moet 
worden. Dat hangt samen met de 
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structuur van de bestaande wet op de 
loonvorming. Die structuur brengt 
mee dat er een bevoegdheid is tot re-
gelgeving die uiterst gecompliceerd 
en weinig flexibel is. 

Die geringe flexibiliteit is met name 
gelegen in de omstandigheid dat geen 
beperkte regelgeving - dat wil zeggen 
een regelgeving met betrekking tot 
één of enkele elementen van het ar-
beidsvoorwaardenbeleid - mogelijk 
is: je moet het helemaal doen of niet. 
De gecompliceerdheid hangt met na-
me samen met de gedetailleerde voor-
schriften omtrent de geldingsduur van 
op grond van artikel 10 van de wet te 
treffen maatregelen. Vandaar dat in-
grepen, gebaseerd op die oude wet, 
het karakter krijgen van bevriezings-
maatregelen, ten aanzien waarvan ik 
duidelijk uitspreek dat deze, als het 
maar even kan, vermeden moeten 
worden. 

De heer De Korte (VVD): Waarom kan 
de heer Van der Doef dan op 4 maart 
1980 zeggen: Dit wetsontwerp, dat wi j 
nu bespreken, kan zonder risico wor-
den teruggebracht tot een verlenging 
van de loonpauze? Uw eigen woord-
voerder, onder uw fractievoorzitter-
schap, zei dit! 

Minister Den Uyl: Dit werd gezegd in 
een situatie waarin de loonpauze was 
uitgevaardigd en bestond. Dat maakt 
een klein verschil, mijnheer De Korte. 
Als u iets weergeeft van de situatie in 
1980, moet u volledig zijn. De situatie 
op 4 maart 1980 was dat het kabinet 
een integrale, generieke loonmaatre-
gel op tafel legde, met een pakket 
maatregelen, als afsluiting van een 
loonpauze. Dat is een totaal andere si-
tuatie. U kunt zich niet beroepen op ar-
gumenten die in die situatie zijn ge-
hanteerd namens de fractie waarvan ik 
toen deel uitmaakte en welke fractie 
toen stellig een bijzonder verstandige 
opstelling had gekozen - dat herinner 
ik mij nog wel - als u niet het geheel 
van die situatie, de factoren ervan, in 
ogenschouw neemt. Die situatie ver-
schilt grondig van de situatie van 
waaruit ik vandaag praat en waarmee 
u - zo verzoek ik u v r inde l i j k -ook re-
kening gelieve te houden. 

De heer De Korte (VVD): Zo lust ik er 
wel meer! 

Minister Den Uyl: Het zou u goed be-
komen! 

De heer De Korte (VVD): Toen ging het 
om een verlenging, een verlenging die 
beter zou zijn dan de voorziening 
waarover wi j het nu hebben. En deze 
voorziening nu - ik heb het zonet ge-

zegd - is helemaal niet nodig. U hebt 
in het geheel nog niet gezegd, mijn-
heer de Minister, dat u een loonmaat-
regel of iets dergelijks gaat nemen. 
Hopelijk gaat u dit niet doen en dan is 
deze voorziening ook helemaal niet 
nodig. U had kunnen wachten en over-
leg kunnen laten plegen. Als het dan 
mis was gelopen, had u de Wet van 
1971 kunnen gebruiken, op advies des-
tijds van de heer Van der Doef. 

Minister Den Uyl: Ik ken uw onstuitba-
re drift, mijnheer De Korte, om u in het 
verleden te verdiepen en nog eens al-
les op te halen wat zich rondom de dis-
cussie van 4 maart 1980 heeft afge-
speeld. 

De heer De Korte (VVD): Dat is nog 
niet zo lang geleden! 

Minister Den Uyl: Ik wijs erop dat de 
situatie van toen, het gedurende een 
aantal maanden bestaan van de loon-
pauze, een totaal andere was dan die 
waarin wij ons nu bevinden. Ik wijs er-
op dat hantering van de 'oude' Wet op 
de loonvorming bezwaren heeft, die 
concreet besproken zouden moeten 
worden om tot de meest zakelijke ge-
dachtenwisseling te komen. Ik wi l 
daaraan nog toevoegen dat een loon-
pauze op dit ogenblik - in de huidige 
omstandigheden - naar mijn mening 
een slechte maatregel zou zijn. 

De heer De Korte (VVD): Daar vraag ik 
ook niet om. Ik zeg alleen dat de voor-
ziening die u wilt treffen helemaal niet 
nodig is, want als u zo nodig iets had 
willen treffen - een ergens op te base-
ren maatregel - dan had u van de mo-
gelijkheid van een loonpauze gebruik 
kunnen maken. 

Minister Den Uyl: Hiervan zeg ik, dat ik 
dit niet wi l , want ik vind dat een hele 
slechte maatregel. Blijkbaar vindt u het 
dan niet zo'n slechte maatregel. U mag 
dit denken. Ik denk er echter heel an-
ders over. 

De heer De Korte (VVD): Ik zeg dat op 4 
maar 1980 de situatie op dit punt niet 
anders was. 

Minister Den Uyl: Jazeker, de situatie 
was heel anders, want toen was er spra 
ke van een loonpauze die al enkele 
maanden geduurd had en die ook 
slecht heeft gewerkt. Dat was een slech 
te maatregel. Ik probeer u duidelijk te 
maken, mijnheer De Korte, waarom 
zo'n loonpauze - die u blijkbaar toch 
nog wel een hanteerbaar geval vindt -
nu zeker niet moet. Ik probeer dus dui-
delijk te maken - u moet dit juist op 
prijs stellen - waarom u verkeerd denkt, 
waarmee ik overigens niet wi l zeggen 
dat u slechte gedachte hebt, mijnheer 

De Korte. U zie ziet dus maar, hoe vrien-
delijk ik u behandel. 

Het gevaar is heel reëel dat een 
loonpauze het overleg dat wij - daar-
van is iedereen eigenlijk wel over-
tuigd - zo dringend nodig hebben, zou 
doen stagneren. Dan wordt er niet ge-
praat, terwij l er juist wel gepraat moet 
worden. 

Er zijn in Nederland dit jaar - dat is 
ook in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
met de Stichting van de Arbeid geble-
ken - grote bezwaren, zowel bij werk-
nemers als bij werkgevers, tegen het 
regeringsbeleid. Dat ontken ik geen 
moment. Er zijn ook op heel belangrij-
ke onderdelen van het beleid scherpe 
tegenstellingen. Maar, er is toch wel 
het een en ander gaande. Ik wijs in dat 
verband op het stichtingsakkoord van 
maart met de poging - niet helemaal 
bevredigend maar ook niet helemaal 
waardeloos - tussen koppeling van ar-
beidsvoorwaardenbeleid en werkgele-
genheidsoverleg. Dat is niet zonder 
betekenis. Ik wijs op het op 17 novem-
ber gepubliceerde rapport van de 
Stichting van de Arbeid over arbeids-
duur en werkgelegenheid. Daarin zie 
je, dat er toch een grote mate van 
overeenstemming is ontstaan, met na-
me in de commissie van de Stichting 
van de Arbeid, over het als één, niette 
splitsen, geheel beschouwen van 
werkgelegenheids- arbeidsmarkt" en 
arbeidsvoorwaardenbeleid. Niet al-
leen praten over lonen; dan past niet 
meer in deze t i jd. Er moet altijd tegelijk 
overleg zijn over werkgelegenheid, ar-
beidsmarkt - wat mij betreft ook nog 
het sociale zekerheidsoverleg - en ar-
beidsvoorwaarden. Wij moeten die 
zaak integraal bekijken. 

Men kan vandaag de dag niet meer 
vragen dat de vakbond gaat spreken 
met de werkgever en omgekeerd en 
vervolgens niet praten over de werk-
gelegenheid en niet invullen wat er ge-
beurt met eventuele loonoffers of wat 
er blijft zitten bij aftopping in de onder-
neming. Dat behoort één onontwar-
baar geheel te zijn. Daaromtrent is er 
toch wat gemeenschappelijks ge-
groeid. Juist omdat dit niet verloren 
mag gaan en omdat ik meen dat het 
mogelijk is om daaraan voort te wer-
ken - ik meen dat dit althans kan en 
moet gebeuren - zeg ik, dat er geen 
loonpauze moet komen. Loonpauze 
zou, juist in de situatie waarin ons land 
zich nu bevindt, een verkeerd middel 
zijn. Dat moeten wi j niet doen. 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter 

De Voorzitter: Mijnheer de Korte, u po-
lemiseert steeds maar. Dat kunt u toch 
voor de tweede termijn bewaren! 
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De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het idee dat de heer 
Den Uyl steeds weer de fout maakt om 
de loonpauze te vergelijken met deze 
voorziening. Dat is het niet. De loon-
pauze moet hij met een loonmaatregel 
vergelijken en hij moet de Loonwet 
van 1971 vergelijken met deze voorzie-
ning. Dat is steeds de misvatting. 

Minister Den Uyl: Ik zal er in de pauze 
nog even over nadenken, Mijnheer de 
Voorzitter! 

Waarom heb ik de behoefte om toch 
overeen instrumentte kunnen be-
schikken? Dat is vanwege de uiteinde-
lijke verantwoordeli jkheid die het kabi-
net heeft, en zeker vanwege de meer 
directe verantwoordeli jkheid voor de 
lastenverdeling, zoals ook geschreven 
staat in de considerans van het wets-
ontwerp. Een rechtvaardige verdeling 
van lasten, daarvoor draagt de over-
heid een bijzondere verantwoordeli jk-
heid. Dat is de achtergrond waartegen 
het wetsontwerp is ingediend. Ik heb 
er al op gewezen hoezeer aan die in-
diening de overweging van een ge-
wenste werkgelegenheidsontwikke-
ling en het overleg daarover, ten 
grondslag ligt. Dat is ook uiteengezet 
in de brief aan de Stichting van de Ar-
beid van 26 november. Daarin is ook 
betoogd dat een voorgezette inko-
mensmatiging naar het oordeel van 
het kabinet nodig is, maar er is ook bij-
zondere aandacht gegeven aan de 
noodzaak van een eerlijke verdeling 
van lasten en de daaruit voortvloeien-
de gevolgen voor de inkomensverde-
ling, 

De heer De Korte in het bijzonder, 
maar ook anderen, hebben daartegen 
bezwaar gemaakt. Verschillende afge-
vaardigden hebben kritische opmer-
kingen gemaakt over de nivellering. 
Die nivellering zou de grens van het 
economisch verantwoorde hebben 
bereikt, zo niet overschreden. De ont-
werpers van het regeerakkoord, al-
thans waar het de passage over de 
norm van -1 tot -4% betrof, werden 
door de heer De Korte 'kloosterlingen 
die er niets van begrijpen' genoemd. 

Dat doet volstrekt tekort aan de be-
langrijke protestantse en humanisti-
sche inbreng in dat regeerakkoord! Die 
opmerking van de heer De Korte is he-
lemaal niet waar. Wij zijn bezig met het 
- niet zonder veel moeite - vormgeven 
aan een lastenverdeling, waarbij de 
kleine inkomens worden ontzien en 
waarbij de hogere inkomens zwaarder 
worden belast. Omdat zovelen daar 
toch weer storm tegen lopen en omdat 
ook vandaag weer van alle kanten de 
kreet over die vervloekte nivellering 
klinkt, wil ik het volgende opmerken. 

Men moet echter goed bedenken dat 
men het loongebouw niet uitsluitend 
mag bekijken in het licht van belonin-
gen. Is het niet zo, dat in vele gevallen 
arbeidsomstandigheden, kwaliteit van 
het werk en arbeidsvreugde parallel 
lopen met de hoogte van het loon en, 
omgekeerd, zijn niet veelal beroerde 
werkomstandigheden en onaange-
naam werk, een relatief kwetsbare 
rechtspositie, onregelmatige werkti j-
den en het ontbreken van carrièremo-
gelijkheden juist het deel van de 
laagst betaalden? Men moet mij ten 
goede houden, dat ik niet echt onder de 
indruk ben van de redenering, dat er zo 
verschrikkelijk is genivelleerd of dat met 
het verkleinen van de inkomensver-
schillen de stoppen zouden zijn doorge-
slagen. 

Waarom mogen de verschillen in 
werkomstandigheden niet tot uitdruk-
king komen in door het kabinet als 
norm gestelde wijzigingen in belo-
ningsverhoudingen naar relatieve in-
komensposities? Vandaar dat het kabi-
net in dit wetsontwerp een redelijke 
verdeling van lasten als motivering 
aanvoert. 

De heer De Korte en anderen heb-
ben opmerkingen gemaakt over de in-
ternationale arbeidsconferentie en de 
risico's van inbreuk op de contractvrij-
heid. De heer De Korte heeft de vraag 
opgeworpen of wi j niet over de 
schreef dreigen te gaan en of de nieu-
we formuler ing van artikel 10 van de 
Wet op de loonvorming niet op ge-
spannen voet zou staan met het Euro-
pees Sociaal Handvest. Ook de heer 
Poppe heeft aan dat aspect aandacht 
besteed. 

De Internationale Arbeidsorganisa-
tie heeft over maatregelen tot stabili-
satie van de lonen in verband met de 
nationale economie in relatie tot de in-
ternationaal aanvaarde verplichting 
tot het garanderen van de vrijheid van 
collectief onderhandelen een aantal 
criteria opgesteld. Indien aan die crite-
ria wordt voldaan, acht de lnternati-
onale Arbeidsorganisatie een loon-
maatregel nog aanvaardbaar. Dit is 
concreet aan de orde geweest tijdens 
de conferentie van juli jongstleden. De 
commissie die deze zaak behandelde 
in Genève heeft weliswaar begrip ge-
toond voor de moeilijke sociaal-econo-
mische situatie in ons land, maar zij 
heeft ook aan de Regering gevraagd zo-
veêl mogelijk rekening te houden met 
de vri jheid van collectief onderhanH<*-
len. Ikt i l daar niet licht aan. Naar mijn 
oordeel is bij besprekingen over con-
tractvri jheid, onderhandelingsvrijheid 
en regeringsbemoeienis met loon- en 
arbeidsvoorwaarden te lang voorbij ge-

gaan aan de bepalingen van de lnterna-
tionale Arbeidsorganisatie daaromtrent 
en aan het Europees Sociaal Handvest. 
Men zal zich ervan bewust moeten zijn 
dat de contractvrijheid van partijen een 
internationaal gewaarborgde zaak is, 
waaronder Nederland zijn handteke-
ning heeft gezet. Ik zeg dit aan het adres 
van degenen die naar mijn oordeel te 
gemakkelijk het woord ' loonmaatregel' 
in de mond nemen. Dat is iets wat zeer 
zorgvuldig dient te worden afgewogen 
en gemotiveerd. Terecht moeten wij 
daarbij ook letten op de internationale 
verplichtingen die wi j daarbij zijn aan-
gegaan. Het kabinet wenst dan ook bin-
nen de grenzen te blijven die door de ln-
ternationale Arbeidsorganisatie zijn ge-
steld. Het Europees Sociaal Handvest 
bevat een zelfde bepaling als de lnterna-
tionale Arbeidsorganisatie. Het gaat na-
tuurli jk niet over het bestaan van artikel 
10 in de Loonwet, maar over een even-
tuele toepassing. Daarbij dienen inter-
nationale criteria en normen zorgvuldig 
in acht te worden genomen. De heer 
De Korte heeft zich aanvull ing van arti-
kel 10, differentiatie in het inkomensni-
veau, verklaard alsmede tegen een 
tweede aanvulling van artikel 10 betref-
fende de afwijking van de Wet op het 
min imumloon. Hij vindt dat niet in het 
belang van de nationale economie. 

Het lijkt mij gewenst dat differenti-
atie naar inkomensniveau mogelijk is, 
gezien het feit dat sterkeren meer kun-
nen dragen dan zwakkeren. Dat geldt 
ook ten aanzien van de mogelijkheid 
de vakantiebijslag te maximeren. Voor 
de goede orde merk ik op dat, indien 
tot differentiatie naar inkomensniveau 
wordt besloten, beide Kamers van de 
Staten-Generaal ti jdig op de hoogte 
worden gesteld. 

De heer Poppe heeft drie randvoor-
waarden geformuleerd waaraan naar 
zijn mening een eventueel ingrijpen 
van de overheid in de loonvorming 
zou moeten voldoen, namelijk doel-
treffende beperking van andere inko-
mens, rechtvaardige inkomensverde-
ling binnen de loonsom en koppeling 
aan investeringsplanning en werkgele-
genheidseffecten in de betrokken on-
dernemingen. Hij zegt dat dit wets-
ontwerp maarten dele aan die rand-
voorwaarden voldoet. 

Ik denk dat wij onderscheid moeten 
maken tussen datgene wat wordt ge-
regeld in het wetsontwerp en de toe-
passing van bevoegdheden. Ik denk 
dat hij er gelijk in heeft, vanuit zijn 
standpunt gezien, dat bij de toepas-
sing van bevoegdheden aan de hand 
van de criteria die hij opsomt zal moe-
ten worden getoetst. Het wetsontwerp 
bevat de gestelde randvoorwaarden 
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niet expliciet. In artikel 10 van de Wet 
op de loonvorming is wel aangegeven 
dat eventuele maatregelen moeten 
worden getroffen in samenhang met 
andere maatregelen in het belang van 
de nationale economie. Daarnaast zijn 
er andere mogelijkheden om bij even-
tuele toepassing van de bevoegdhe-
den van de wet aan die voorwaarden 
te voldoen. Niet voor niets ruimt het 
kabinet een centrale plaats in voor het 
werkgelegenheidsplan. Bij alle kritiek 
daarop, vooral de kritiek dat het nog 
niet zo mooi en niet zo af is als wi j 
graag zouden wil len, zeker ik zou wi l-
len - ik kan echter niet toveren - merk 
ik op dat dit een instrument beoogt te 
zijn om te toetsen hoe inkomensmati-
ging kan worden vertaald in werk, in 
banen. 

Ik wijs verder op de wettelijke rege-
lingen ten aanzien van de vrije-beroeps-
beoefenaren, op de verlenging van de 
wet op de niet-c.a.o."inkomens en op de 
koopkrachtdoelstelling van het kabinet. 

In dat verband zijn door de heer Pop-
pe nog twee concrete punten aange-
meld. In de eerste plaats heeft hij ge-
vraagd wat er met de vrije beroepen 
gebeurt. De Kamer heeft vandaag een 
brief van de heerTerlouw en mij ont-
vangen ten aanzien van het te voeren 
beleid voor de vrije-beroepsbeoefena-
ren. De kern van dit beleid is dat wi j 
voor de categorie vrije-beroepsbeoefe-
naren op wie het prijsinkomensbeleid 
van toepassing is, ten minste eenzelf-
de inkomensmatiging wil len realise-
ren als bij vergelijkbare ambtenaren. 
Daar waar sprake is van een positieve 
restpost, zullen wi j die geleidelijk weg-
nemen. Door mevrouw Beckers is van-
middag gezegd dat dit weer een ver-
traging van twee jaar kost. De brief 
zegt echter meer. Wij wi l len een forse 
eerste stap zetten; daarmee is naar 
mijn mening die vertraging van twee 
jaar gemotiveerd. Dit kan betekenen 
dat een afbouw met bij voorbeeld 10% 
een extra koopkrachtachteruitgang 
van 8% betekent en dat de totale koop-
krachtachteruitgang op het niveau van 
vier maal modaal dan in de buurt van 
10 a 12% in één jaar zal liggen. Ik stel 
met nadruk dat het voorgestelde in de 
brief over de afbouw van de restpos-
ten wel terdege diep, en naar mijn me-
ning ook gemotiveerd, in de huidige 
verhoudingen insnijdt. 

Het is juist - de heer Poppe heeft 
hierop gewezen - dat nog niet van alle 
categorieën inkomensgegevens be-
kend zijn. In die gevallen vindt echter 
geen enkele tariefsverhoging plaats; 
dit is uitgesloten. Dat betekent dat er in 
die gevallen een koopkrachtachteruit-

gang wordt gerealiseerd die ten 
minste parallel loopt met de kostenstij-
ging. Ik neem overigens aan dat wij 
over die brief nog afzonderlijk met de 
Kamer zullen kunnen discussiëren. 

De heer Poppe heeft aangedrongen 
op wijziging van de Wet op de onder-
nemingsraden, met name waar het 
gaat om het telkenjare kunnen bespre-
ken van een voortschrijdend investe-
ringsplan. Er kan op zijn minst over ge-
discussieerd worden of de huidige 
wettelijke bepalingen dat niet mogelijk 
maken, als een ondernemingsraad 
daarop staat. 

Mevrouw Beckers heeft gevraagd of 
een vergrote medezeggenschap over 
de investeringen tot stand zal worden 
gebracht. In de brief van de Stichting 
van de Arbeid wordt gesproken over -
deze term is ook door de heer Nypels 
gebruikt - versteviging van de positie 
van de ondernemingsraden ten aan-
zien van investeringsplannen. Op dit 
moment wi l ik op dit punt geen goed-
kope toezeggingen doen. Met goed-
koop bedoel ik toezeggingen die ik niet 
zo gauw waar kan maken. Het is een 
zaak van kabinetsbeleid. Wetswijzi-
ging is ook niet zo simpel. Naast het in-
itiatief-ontwerp-Van der Doef is het 
wetsontwerp inzake de overlegver-
plichting een jaar geleden door mijn 
voorganger ingediend. Mede gelet op 
de reacties van de Kamer is het echter 
weer ingetrokken. 

Mijn conclusie is - men kan deze ook 
expliciet vinden in de brief van de 
Stichting van de Arbeid - dat ik op dit 
moment in het zicht van het Stich-
tingsakkoord van maart en kennende 
de nadere formuleringen in het rap-
port van de Stichting van de Arbeid 
van 17 november over arbeidsbestuur 
en werkgelegenheid, geen aanleiding 
heb om met een nadere wettelijke re-
geling te komen. Ik volg de ontwikke-
ling echter wel op de voet. Ik heb enig 
vertrouwen dat er iets aan het losko-
men is dat de moeite waard is. Is dat 
niet zo, dan zal ik mij opnieuw hebben 
te bezinnen. 

De heer Weijers heeft opgemerkt dat 
de sociale partners zich in de ca.o.'s 
weinig hebben aangetrokken van het-
geen in 1981 door de overheid was 
voorgeschreven. Hij noemt als voor-
beeld de vakantiebijslag. In feite heeft 
hij gelijk. Toch zou hieruit een verkeer-
de conclusie kunnen worden getrok-
ken. 

In de tekst van de collectieve arbeids-
overeenkomsten heeft geen verwer-
king plaatsgevonden van de korting op 
de vakantiebijslag en evenmin van de 
maximering die dit jaar geldt. In ca.o. 's 
worden de vóór 1981 geldende per-

centages genoemd zonder enige be-
perking. Men mag daaruit afleiden dat 
partijen het blijkbaar niet aantrekkelijk 
hebben gevonden de tekst van hun 
overeenkomsten aan het beperkt loon-
matigingsbesluit aan te passen. 

Die CAO-bedingen die daarvan af-
hingen waren nietig, krachteloos. Er 
was op zichzelf dus ook geen behoefte 
voor partijen om de bestaande bepa-
lingen aan te passen. Ik neem aan dat 
de heer Weijers niet heeft wil len sug-
gereren dat het toch niet wordt nage-
leefd. Zo is het niet. Het beperkt loon-
matigingsbesluit is, zoals vermeld in 
de nota naar aanleiding van het ver-
slag, redelijk goed nageleefd. 

De heer Weijers (CDA): Verwacht de 
Minister dat men dat nu wel gaat 
doen? 

Minister Den Uyl: Wat bedoelt de heer 
Weijers met dat 'nu wel'? 

De heer Weijers (CDA): Heel simpel, 
de Minister stelt met mij vast dat het-
geen wi j in 1981 wilden niet in contrac-
ten is neergeslagen. Mijn vraag is: 
gaat men nu hetgeen in 1981 voor 
ogen stond en wat de Regering nu ge-
vraagd heeft wel in contracten neer-
leggen? 

Minister Den Uyl: De Regering heeft 
nog niets gevraagd. Ik kan dus nog 
geen antwoord geven op die vraag. 

De heer Poppe (PvdA): De Minister zal 
het toch met mij eens zijn dat een 
loonmaatregel niet het karakter heeft 
van een opdracht aan de partners om 
in de ca.o. 's wat te veranderen? Wij 
zijn toch nog niet zo ver dat wi j menen 
dat wi j hier de inhoud van de collectie-
ve contracten in zijn algemeenheid 
moeten gaan bepalen? Het gaat toch 
om een tijdelijke korting? 

De heer Bakker (CPN): Bijna. 

Minister Den Uyl: Nee, niet bijna. Ik 
heb er geen behoefte aan de heer Pop-
pe tegen te spreken, althans niet op dit 
ogenblik. Het is altijd verstandig af te 
wachten wat er nog komt. 
Mevrouw Beckers-de Bruijn heeft ge-
vraagd naar de effecten van loonmati-
ging op de werkgelegenheid. Zij doet 
een zeer uitnodigende vraag. Daarvan 
is zij zich, neem ik aan, zeer wel be-
wust. Ik zal het kort samenvatten. Mijn 
standpunt is dat inkomensmatiging -
niet alleen loonmatiging - gunstige ef-
fecten heeft voor de concurrentieposi-
tie van het bedrijfsleven, zoals ook wel 
blijkt, voor de uitvoerontwikkeling. 
Maar het is waar dat lonen en inko-
mens en dus bestedingen kosten vor-
men. Die twee kanten zul je altijd in het 
oog moeten houden bij het voeren van 
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beleid. Het is van belang van een kos-
tenmatiging plaatsvindt. Het is ook 
van groot belang dat de bestedingen 
in tact blijven. Zeker met het oog op 
ons overschot op de betalingsbalans 
moet voorkomen worden, als het maar 
even kan, dat de binnenlandse beste-
dingen inzakken. Anders raken wi j al-
leen maar verder van huis. Het voeren 
van een goed beleid in dezen is erg 
moeilijk. Het vraagt een telkens her-
haalde afweging. Elke feitelijke situatie 
kent een soort opt imum, waarbij je 
probeert de factor van besteding en 
kosten af te wegen. Dat opt imum ver-
schuift wel eens, maar het is onze 
plicht, die afweging telkens weer te 
doen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Ombuigingen kosten ook veel arbeids-
plaatsen. Mijn concrete vraag was: 
kan de Minister garanderen dat hij met 
zijn werkgelegenheidsplan op zijn 
minst goed kan maken - liefst een be-
hoorlijk positief saldo overhoudt - wat 
wi j door allerlei accijnsmaatregelen, 
ombuigingen, enz. aan arbeidsplaat-
sen zien verdwijnen? 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat is ongetwijfeld een vraag die 
de afgelopen anderhalve dag intensief 
met Minister Van der Stee en Staats-
secretaris Kombrink is besproken. Ik 
sluit mij aan bij het antwoord dat de 
heer Kombrink daarop heeft gegeven. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Dat 
heeft Minister Van der Stee gedaan. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het is volstrekt duidelijk dat wi j 
een afweging moeten maken. Beper-
king van kosten voor de overheid en 
het bedrijven zijn ook ombuig ingen; er 
vindt vernietiging van arbeidsplaatsen 
plaats door overheidsmaatregelen. 
Hoe weeg je die af tegen de voordelen, 
die gemoeid zijn met het terugbrengen 
van het financieringstekort en kosten-
verlaging? Dat vraagt een heel fi jnzin-
nig instrument. 

Wij beogen inderdaad, mede door 
het werkgelegenheidsplan - ik probeer 
zo concreet mogelijk te antwoorden -
een toetsing van de effecten zo goed 
mogelijk, te doen zijn. Het is natuurlijk 
een volstrekt gemotiveerde vraag. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): Het 
probleem was, dat Minister Van der 
Stee zei, dat de effecten, dus het ver-
dwijnen van arbeidsplaatsen, bij bena-
dering niet in te schatten waren. Als 
Minister Den Uyl dan praat over afwe-
gen en toetsen, dan is dat verschrikke-
lijk moeilijk als de effecten niet inge-
schat kunnen worden. 

Minister Den Uyl: Er vinden natuurlijk 
wel benaderingen plaats. Het instru-
mentarium zal ook uitgewerkt moeten 
worden. Ik zeg ronduit - daarmee 
spreek ik niet tegen hetgeen mijn col-
lega's hier vandaag en gisteren heb-
ben gezegd - dat wi j moeten proberen 
een zo exact mogelijk beeld te krijgen 
van de negatieve beïnvloedingen op 
de werkgelegenheid die uitgaan van 
ombuigingen. Die zijn er! Wij zijn niet 
zo dwaas om dat te ontkennen. Dat 
moet men goed voor ogen hebben, als 
men erop uit is per saldo positieve ef-
fecten te bereiken. Dat wil len wi j im-
mers! 

De heer Schutte heeft gevraagd 
waarom de mogeli jkheid tot afwijking 
van de Wet min imumloon en mini-
mumvakantiebijslag niet in het wets-
ontwerp is opgenomen. 

Het antwoord op die vraag is, dat 
wanneer wij dit hadden gedaan, het 
opnemen van die mogelijkheid in de 
Wet min imumloon en minimumva-
kantiebijslag zelf een structureel karak-
ter had gekregen. Dat wordt althans nu 
niet beoogd en dat wordt op deze wi j -
ze ook vermeden. 

Mijn kleine tirade over de nivellering 
was ook mede gericht aan het adres 
van de heer Van der Vlies, die daar-
over vrij uitvoerig gesproken heeft. 

De heer Poppe heeft gevraagd naar 
de mogelijkheid van een tijdelijke be-
vriezing van de prijzen. Zijn zorg over 
de prijzenontwikkeling is ook de mijne. 
Ik voeg er echter aan toe dat, lettend 
op de uiterst benaude positie waarin 
een vrij groot aantal bedrijven ver-
keert, wi j ons moeten afvragen wat het 
betekent als men door bevriezen van 
prijzen elke verwerking van van buiten 
komende kosten zou uitsluiten. Dat 
kan tot een zodanige verslechtering 
van rendementen en liquiditeiten lei-
den, dat daaruit ongelukken kunnen 
voorkomen. Het is daarom dat ik toch 
erg huiverig sta tegenover de idee van 
een tijdelijke bevriezing van de prijzen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik zou de Minis-
ter wil len vragen dit toch nog een keer 
met zijn collega van Economische Za-
ken te bespreken. De kern van mijn 
vraag was, maak het mogelijk begin 
volgend jaar een discussie in de Ka-
mer te hebben over de uitgangs-
punten bij nieuwe prijsbeschikkingen. 

Minister Den Uyl: Ik wi l dat graag aan 
mijn collega van Economische Zaken 
overbrengen; het lijkt mij op zich zelf 
een heel redelijk verlangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is ook nog 
een amendement ingediend. Met na-
me de heer Weijers heeft vrij uitvoerig 
stilgestaan bij het vervallen van de 
mogelijkheid tot, wat hij noemde, in-

grepen per CAO. Hij heeft zich zorgvul-
dig afgeschermd van het begrip 
bedrijfstak. Ik meen, dat ik bij de op-
merkingen van de heer Weijers wat 
langer zal moeten stilstaan, omdat ik 
zijn vraagstelling daaromtrent heel 
goed begrijp. De heer Nypels heeft 
hierover ook uitvoerig gesproken en 
ook de heer Bakker heeft getracht 
daarbij een wezenlijke bijdrage te leve-
ren. 

Uit het betoog van de heer Weijers 
heb ik begrepen dat hij bepleit hand-
having van mogelijkheden tot differen-
tieel ingri jpen, zoals dat door mijn 
ambtsvoorganger is bepleit. Daarbij is 
een discussie ontstaan. De heer Ny-
pels, die het desbetreffende amende-
ment ook heeft ondertekend, heeft ge-
zegd dat hij dit gebonden ziet aan een 
generieke dan wel een beperkte loon-
maatregel en als een uitwerking, een 
differentiatie daarvan. Ik kreeg de in-
druk dat de heer Weijers daarbij een 
enigszins andere figuur voor ogen 
stond. 

Misschien kan verheldering worden 
gebracht door erop te wijzen, dat door 
mijn voorganger, de heer Albeda, in 
het debat van eind vorig jaar een op-
somming is gegeven van de beperkin-
gen die aan de mogelijkheid tot een in-
greep per ca.o. zijn verbonden. Dat is 
een vri j uitputtende lijst. De heer Albe-
da heeft toen gezegd dat de reden 
daarvoor alleen kan zijn het oordeel 
dat het belang van de nationale econo-
mie het nemen van een maatregel van 
de loonkosten, in samenhang met an-
dere maatregelen vereist. De situatie 
in één bepaalde bedrijfstak kan nooit 
beslissend zijn voor het overgaan tot 
een ingreep per ca.o. 

Dat is uitgesloten en in strijd met de 
wet. Het is alleen mogelijk in het kader 
van een landelijk werkende maatregel, 
die betrekking heeft op alle elementen, 
dan wel op bepaalde elementen van 
de arbeidsvoorwaarden, die landelijk 
gelden. Het is alleen mogelijk in het ka-
der daarvan, aanvullend per bedrijfs-
tak, meer algemene regelen te stellen. 
Ik zie de heer Weijers het hoofd schud-
den, maar ik haal alleen aan wat de 
heer Albeda erover zei. Wij wapperen 
nu met dezelfde Handelingen. Dat be-
looft dus overeenstemming! 

Er is ook een verschil met het artikel 
8 dat uit de Loonwet is geschrapt. Er 
kan geen sprake zijn van een zelfstan-
dige bevoegdheid om in een bepaalde 
ca.o. in te grijpen. Op basis van een be-
voegdheid als gold in de wet en nu 
nog geldt in de van kracht zijnde tijde-
lijke wet kan niet, zo zei de heer Albe-
da, per ca.o. of per bedrijfstak in-
komenspolitiek worden bedreven. Dat 
hing weer samen met de structuur van 
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de Loonwet, toen daaruit artikel 8 was 
geschrapt. Ik probeer nu kort aan te 
geven de discussie uit 1971, die in veel 
opzichten maatgevend is voor de in-
terpretatie. Artikel 8 opende in de oude 
wet de mogelijkheid tot ingrijpen per 
bedrijfstak, door het onverbindend 
verklaren van ca.o.'s. Daarvoor was er 
echter een eigen motivering, een ei-
gen criterium. Dat is uit de wet ver-
dwenen. De wet kent alleen het criteri-
um van het belang van de nationale 
economie. Maatregelen, ook volgens 
de tijdelijke wet, moeten daaraan wor-
den gerelateerd. 

Mijns inziens is de betekenis van de 
zin die de heren Weijers en Nypels 
door middel van een amendement wi l -
len toevoegen veel beperkter dan ge-
dacht wordt. Ik heb zelf uiteraard een 
afweging moeten maken. De kwestie 
is niet zwart-wit, maar heeft verschil-
lende aspecten. Mijn conclusie is ech-
ter geweest, dat je niet zo maar per 
ca.o. een maatregel kunt nemen. Dus 
meen ik, dat het zinnetje niet zoveel in-
houdt en dat de betekenis ervan ver 
wordt overschat. Ik vraag mij af waar-
om het erin moet. Er verandert niet zo-
veel mee. De tekst die ik voorsta geeft 
wel de bevoegdheid tot een beperkte 
of een generieke loonmaatregel die of 
op alle, of op bepaalde elementen be-
trekking heeft. Je kunt dan toch weer 
differentiëren via een ontheffingen- en 
vrijstell ingenbeleid. Daardoor veran-
dert er in feite heel weinig. 

De heer Bakker (CPN): De Minister is 
begonnen met aan te geven hoe mi-
nister Albeda een en ander uitlegde. 
Kort tevoren had de fractie van de 
PvdA dat echter uitgelegd als een her-
leving van artikel 8. Heeft de Minister 
nu een definitieve keuze gedaan? Is dit 
een correctie op hetgeen de PvdA-frac-
t ie toen stelde? Is dit een aanvaarding 
van het standpunt van de heer Nypels? 

Minister Den Uyl: Ik ben niet geroepen 
als scheidsrechter in het twistgeding 
tussen de heren Weijers en Nypels. 

De heer Bakker (CPN): Ik heb het in dit 
geval over de fractie van de Partij van 
de Arbeid. 

Minister Den Uyl: Ik heb wel getracht, 
de discussie zo goed mogelijk te vol-
gen. Er heeft zich een belangwekkend 
interruptiedebat afgespeeld. 

De heer Poppe interrumpeerde veel-
vuldig, maar ik geloof niet dat u hem 
recht doet door te concluderen dat hij 
gezegd zou hebben: Dit is hetzelfde als 
artikel 8 uit de oude Loonwet. 

De heer Bakker (CPN): Ik herinner mij 
dat er toen een persbericht is uitge-

gaan van de Partij van de Arbeid waar-
in dit zo gesteld werd. 

Minister Den Uyl: Dat herinner ik mij 
niet, maar dat is geen argument. Ik heb 
hier voor mij de tekst van het interrup-
tiedebat en de uiteenzetting van de 
heer Albeda. De heer Poppe was toen 
veelvuldig aan het woord ; de naam 
van de heer Bakker kan ik niet zo snel 
vinden, maar hij zal zeker niet geman-
keerd hebben. Ik vind in dit stuk echter 
niet de uitspraak die de heer Bakker nu 
doet. Voorzover ik mij kan herinneren 
heb ik mij niet direct in die discussie 
begeven; ik wil echter wel zeggen dat 
het voor mij uitgesloten is dat na 
schrapping van artikel 8 uit de oude 
Loonwet een nieuw artikel 8 zou kun-
nen herleven omdat het verankerd 
was in eigen criteria en normen. De t i j -
delijke Loonwet kent naast de norm 
van artikel 10 niet een eigen normge-
ving. 

De heer Bakker (CPN): Ik wi l u echt niet 
op stang jagen, maar mag ik uit deze 
ruime uiteenzetting concluderen dat u 
zich los maakt van de uitleg van de 
heer Weijers van zijn amendement? 

Minister Den Uyl: Dat kan alleen de 
heer Weijers beoordelen; ik probeer 
een zo objectief mogelijke uiteenzet-
t ing te geven. 

De heer Bakker (CPN): U staat nu de 
fractie van de PvdA te overtuigen van 
de noodzaak het amendement aan te 
nemen. Welnu, het komt dan in de wet 
terecht die u moet uitvoeren. Begrijp ik 
goed dat u zich op dat moment niet 
aan de interpretatie-Weijers houdt, 
maar dat u er dan een soort van mini-
male interpretatie aan geeft? 

Minister Den Uyl: Ik wi l de heer 
Weijers vragen of hij zich kan vinden in 
de uitleg, die ik heb gegeven en die 
nauw aansluit bij wat mijn ambts-
voorganger daaromtrent heeft opge-
merkt. De heer Nypels heeft gewezen 
op de noodzaak van het terugbrengen 
van de eind vorig jaar vastgestelde 
aanpassing van artikel 10. Ook hij 
heeft verwezen naar de uitspraak van 
minister Albeda dat differentiatie in 
regelgeving per se onmogeli jk zou 
moeten zijn op grond van het feit dat 
de systemen van de verschillende 
ca.o. 's uiteenlopen. 

Moet ik hieruit begrijpen dat de mo-
gelijkheid tot differentiatie per ca.o. 
ook wenselijk kan zijn om bij voor-
beeld in het kader van een eventuele 
algemene loonmaatregel verschillen 
per ca.o. of bedrijfstak te kunnen laten 
bestaan? Ik vraag dit omdat het goed 
is er op te wijzen dat via de weg van 
vrijstellingen en ontheffingen al in be-

langrijke mate rekening kan worden 
gehouden met verschillen tussen de 
bedrijfstakken. Moet ik uit de uiteen-
zetting van de heer Nypels afleiden dat 
hij dit onvoldoende vindt? Meent hij 
dat het nodig is dat zowel bij een be-
perkte als bij een algemene loonmaat-
regel meer rekening moet kunnen 
worden gehouden met de specifieke 
aspecten van bepaalde bedrijfstakken 
en de verschillende bepalingen in di-
verse ca.o.'s? Ik vind het antwoord van 
belang voor de beoordeling van het 
amendement. 

Ik heb een bepaalde afweging ge-
maakt en ik heb moeten concluderen, 
dat de thans door mij voorgestelde 
formulering toereikend is om bij het 
eventueel uitvaardigen van een alge-
mene of beperkte loonmaatregel diffe-
rentiaties aan te brengen. Het vierde 
lid van artikel 10 geeft daarvoor alle 
gelegenheid. Graag hoor ik wat zij aan 
die mogelijkheden willen toevoegen 
via het amendement. 

De heer Weijers (CDA): Alvorens dit te 
doen, wil ik de Minister, ter vergroting 
van mijn begrip, nog een enkele vraag 
stellen. Stel, de Minister schrijft aan de 
Stichting van de Arbeid dat hij een be-
paalde loonkostenstijging redelijk acht 
en dat daar niet boven moet worden 
gekomen. Indien een enkele ca.o. zich 
daar nu niets van aantrekt, zou de Mi-
nister het dan niet prettig vinden, een 
middel te hebben om er iets tegen te 
kunnen doen, of denkt hij dan uitslui-
tend met een algemene loonmaatregel 
uit de voeten te kunnen? 

Minister Den Uyl: Ook wanneer het 
amendement-Weijers en Nypels wordt 
aangenomen, kan ik naar mijn mening 
niet uit de voeten, zonder eerst een al-
gemene of beperkte loonmaatregel te 
hebben uitgevaardigd. Die conclusie 
heb ik moeten trekken. Zij is ook te le-
zen in de uiteenzetting die de heer AI-
beda verleden jaar heeft gegeven. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt van 18.32 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
algemene financiële beschouwingen 
over de rijksbegroting voor het jaar 
1982(17 100 - Miljoenennota) en van 
de behandeling van: 

de brieven van de Minister van Fi-
nanciën over aanpassingen van mid-
denkoersen in het kader van het Euro-
pees Monetair Stelsel 1981 (17 125, 
nrs. 1 en 2); 
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het wetsontwerp Verlaging van de 
accijns van zware stookolie (16 942); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
wet op de accijns van alcoholhouden-
de stoffen (16 958); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting voor LPG- en 
dieselpersonenauto's (16 960); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
inkomstenbelasting en van de loonbe-
lasting (verlaging van de bejaardenaf-
trekken en van de arbeidsongeschikt-
heidsaftrekken), alsmede wijziging 
van de vermogensbelasting (afschaf-
fing van de bejaardenaftrek en van de 
arbeidsongeschikt heidsaftrek) 
(17 152); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
dividendbelasting (teruggaafregelirv 
gen en tarief bij inkoop van krachtens 
erfrecht opgekomen aandelen) 
(17 153); 

het wetsontwerp Verlenging voor 
het kalenderjaar 1982 van de tijdelijke 
zelfstandigenaftrek in de inkomsten-
belasting (17 154); 

het wetsontwerp Wijziging van de 
Kostenwet invordering rijksbelastin-
gen (17 155); 

het wetsontwerp Verhoging en uit-
breiding van de accijns van alcohol-
vrije dranken (17 187); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
bieraccijns (17 188); 

het wetsontwerp Wijziging van het 
tarief van de inkomstenbelasting en 
van de loonbelasting in het kader van 
het belastingplan 1982 (17 189); 

het wetsontwerp Verhoging van de 
suikeraccijns (17 190), 

en van de daarbij voorgestelde moties. 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
D heer Joekes (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Voor de nadere mededelin-
gen en bespiegelingen van het kabi-
net, vertegenwoordigd door de Minis-
ter en de Staatssecretaris van Finan-
ciën, is mijn fractie erkentelijk. 

Ik heb mij gisteren nogal vermaakt 
met de panische angst waarmee de 
woordvoerders van de regeringspar-
tijen en ook de geachte afgevaardigde 
de heer Wil lems de Minister van Fi-
nanciën bezwoeren vooral niet na te 
denken, laat staan te spreken over de 
mogelijkheid dat er ontkoppeld zou 
moeten worden; want wat je niet leuk 
vindt, daar sluit je je ogen voor, anders 
mocht toch eens blijken dat de aarde 
inderdaad rond is. Wij hebben van-
daag een vergelijkbaar debatje bij een 
ander wetsontwerp gehad. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij is giste-
ren van verschillende zijden verweten, 
en dat is de voornaamste reden waar-
om ik nog het woord heb gevraagd, 
met name door de geachte afgevaar-
digden de heren Engwirda en Couprie, 
dat de VVD van plan is tegen het belas-
tingplan van de Regering te stemmen, 
zonder zelf alternatieve dekking aan te 
geven. 

Laat ik proberen het nog een keer op 
een rijtje te zetten; na eerdere mede-
delingen mijnerzijds en een aantal in-
terrupties van mijn kant zal ik het nu 
nog één keer uitleggen, en dan nooit 
weer, althans niet in dit debat. In de 
eerste plaats is natuurlijk geen opposi-
tie gehouden, de verkeerde beleids-
voornemens van de Regering mee te 
helpen financieren. Dat is een aardig 
voorbeeld van iets dat mogelijk is, 
maar waartoe men toch niet gehouden 
is. Als de Regering zoals nu met een 
belastingplan is gekomen, dat op on-
derdelen voor de regeringsfracties niet 
acceptabel blijkt te zijn, zou dan de op-
positie de coalitie uit de puree moeten 
halen? Zo naïef is zelfs de geachte af-
gevaardigde de heer Engwirda niet! 

Financiële alternatieven dienen tot 
financiële ondersteuning van een al-
ternatief beleid, een ander beleid, dat 
ik in eerste termijn dan ook in heel gro-
ve hoofdtrekken voor 1982 en volgen-
de jaren al heb aangegeven. Dat ande-
re beleid wil len wi j al sinds jaren: 
meer ruimte voor het bedrijfsleven, 
helaas ook meer ombuigingen. En dat 
andere beleid is door het vorige kabi-
net ook gedeeltelijk verwezenlijkt, on-
der de financiële leiding van Minister 
Van der Stee de Eerste. Maar het is 
nog onvoldoende verwezenlijkt. 

Daarom hebben wij in de afgelopen 
jaren als regeringspartij, zélfs als rege-
ringspartij, alternatieven aangegeven, 
bij het Bestekdebat, bij opeenvolgende 
algemene financiële beschouwingen, 
een hele ceel concrete voorstellen, 
vri jwel allemaal in de sector van de 
overdrachtsuitgaven, elk duidelijk ge-
definieerd, elk gekwantificeerd, elk 
met ombuigingsconsequenties, soms 
met profijtbeginsel-effecten, van tien-
tallen of honderden miljoenen gul-
dens. 

Mijnheer de Voorzitter! leder lid van 
deze Kamer, ieder burger kan ze in de 
Handelingen nalezen - daar zijn im-
mers de Handelingen voor - niet, zoals 
gisteren werd gesuggereerd, in de 
Handelingen van 1965-1966, maar de 
Handelingen van drie jaar, van twee 
jaar, van één jaar geleden, recente 
Handelingen. Enkele van die voorstel-
len zijn inmiddels gedeeltelijk uitge-
voerd, of door dit kabinet overgeno-

men, bij voorbeeld de wachtdagen in 
de ziektewet, zij het in een slechtere 
vorm. Voor een belangrijk gedeelte 
zijn het volumebeperkende maatrege-
len; en dat is juist om de koppeling zo-
veel mogelijk te redden. Van afbraak 
gesproken! Een term die de heer Wil-
lems mij gisteren in de mond probeer-
de te leggen en die ik onmiddelli jk 
weer heb uitgespuwd en dat doe ik nu 
opnieuw. 

Welnu, er ligt dus nu een serie libe-
rale voorstellen die geschikt zouden 
zijn voor de situatie van vandaag, van 
deze week, die samen niet een paar 
tientallen miljoenen guldens belopen, 
het bedrag waarover vandaag en gis-
teren is gevochten, maar die honder-
den miljoenen guldens belopen. Weet 
u, mijnheer de Voorzitter, waarom 
wij die niet afzonderlijk formeel ter ta-
fel brengen in dit debat? Behoudens 
wat amendementen op begrotings-
voorstellen hebben de andere opposi-
tiepartijen dat de afgelopen 16 jaren 
trouwens ook nooit gedaan. 

Zij hebben wel eens een brief ge-
stuurd of een noot in de Handelingen 
laten opnemen. Zij hebben echter 
nooit concrete voorstellen gedaan. Wij 
doen het niet om ten minste twee re-
denen. Ten eerste hebben wij wel iets 
anders te doen dan een stuk voorte 
bereiden en klaar te maken waarvan 
wi j volstrekt zeker weten, uit eerdere 
reacties, dat het door deze regerings-
combinatie onder de tafel wordt ge-
veegd. 

Wij wil len geen haviken zijn, maar 
wi j zijn ook geen kleiduiven. Ten twee-
de doen wi j dat nu niet omdat wi j , zo-
als ik in eerste termijn duidelijk heb ge-
zegd, bij het uitbrengen van de vroege 
Voorjaarsnota proberen met een afge-
rond alternatief programma te komen 
als liberale oppositiepartij. Dat vinden 
wi j aanzienlijk nuttiger dan nu te hooi 
en te gras mee te rommelen met de 
regeringspartijen in het fiscale krui-
melwerk van dit kabinet. 

Als het kabinet met 100.000 ambte-
naren nota bene zelf respijt vraagt 
voor de afronding van zijn beleid op 
dezelfde termijn, mag een fractie in de 
Kamer dat dan misschien ook nog? 

Ik begrijp dat sommige geachte af-
gevaardigden de redenatie nog altijd 
erg ingewikkeld vinden. Ik kan het ook 
eenvoudiger benaderen. Daarmee wi l 
ik dan ook deze interventie beëindi-
gen. Het beleid dat wi j voorstaan is op-
genomen in dit stuk' licht-lila: de Mil-
joenennota 1982. Dat beleid staan wi j 
voor. De beleidswijzigingen van het 
nieuwe kabinet liggen vast in dit stuk: 
de nota Beleidswijzigingen van de Mi-
nister van Financiën d.d. 16 november, 
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stuk 17 100, nr. 9. Voor ons staat daarin 
het cruciale staatje op bladzijde 4. Het 
cruciale bedrag daarin betreft de 'nieu-
we beleidsvoornemens van het kabi-
net', een bedrag van 2.477.000.000 
gulden. Dat is bijna 2,5 mil jard gulden. 

In grote trekken ziet ons alternatieve 
beleid, inclusief onze alternatieve dek-
king, er dus zó uit: 

De Voorzitter: De heer Joekes scheur-
de het zojuist genoemde stuk door. 

De heer Joekes (VVD): Dank u, mijn-
heer de Voorzitter! Ik had ook aan die 
technische moeili jkheid gedacht. Ik 
wilde zeggen dat in de Handelingen nu 
iets dergelijks kwam als cursief, tussen 
haakjes: spreker verscheurt het ge-
noemde stuk. De Stenografische 
Dienst zal echter weten te kiezen uit 
die versie de Handeling het meest 
accuraat weergeeft. 

Natuurlijk wil len wi j het daarbij niet 
laten. Voor degenen die geen moment 
zonder cijfers achter de komma kun-
nen leven, heeft mijn politieke vriend 
Koning het gebaar dat ik zojuist maak-
te wat meer beredeneerd en wat meer 
cijfermatig uitgewerkt. Ik neem aan dat 
u hem, mijnheer de Voorzitter, nu het 
woord zult wil len geven. 

D 
De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Om te voorkomen dat door 
het veelzeggende gebaar van mijn col-
lega Joekes de indruk zou ontstaan dat 
alles wat in het zojuist genoemde stuk 
is opgenomen, te verwerpen zou zijn, 
moet ik een kanttekening plaatsen. De 
problematiek van de Regering is in af-
geronde cijfers 5.373.000.000 gulden. 

Daarin zit 50 min. voor het over-
heidspersoneel, prioriteit op het ter-
rein van dat beleid. Daarin zit ook dat 
nieuwe beleid van 2477 min. gulden, 
zojuist door de heer Joekes genoemd. 
Ook wi j zijn van mening dat er wat 
moet gebeuren en daarom stellen wi j 
voor - er is reeds een plan door de 
VVD ingediend - dat er 300 min. van 
die ruim 2,4 miljard afgaat voor het 
jeugdwerkloosheidsplan. Als men dit 
bij elkaar optelt, is de problematiek 
waar de Regering voor staat, volgens 
de VVD met 2227 min. gulden verlaagd 
en resteert een bedrag van 3146 min. 
gulden. Ik plaats er een kanttekening 
bij. Het kabinet stelt de dekking van de 
helft van de gastegenvallerstot een 
bedrag 1335 min. èn een bedrag van 
330 min. voor de Maatschappij voor 
Industriële Projecten uit tot de Voor-
jaarsnota. Ook de VVD-fractie zal tegen 
die tijd - de heer Joekes heeft daarop 
reeds gewezen - voor dekking moeten 

zorgen en zij zal dit ook doen, zoals al-
t i jd, naar het goede voorbeeld in 1966. 
Mijnheer de Voorzitter! De VVD-oplos-
sing is - daarin volgen wi j dan een 
aantal punten van de Regering - in de 
eerste plaats de ombuiging op de rijks-
begroting tot hetzelfde bedrag van 
1063 min. gulden, met mogelijk wat 
andere keuzen, maar toch hetzelfde 
bedrag. Op de tweede plaats nog in te 
vullen ombuigingen op het terrein van 
de sociale zekerheid tot een bedrag 
van 200 min., eveneens in het rege-
ringsstuk te vinden. Het derde punt 
van de VVD-oplossing betreft de nade-
re berekening van de doorwerking van 
de maatregelen in de sociale zekerheid 
naar het overheidspersoneel, inclusief 
de stelpost doorwerking nog in te vul-
len ombuigingen in deze sfeer, een be-
drag van 205 min. 

In de vierde plaats aanvullende om-
buigingen en aanvaarding van een ex-
ploitatietekort in de sociale fondsen tot 
een bedrag van 1025 min. gulden. Ik 
zie de heer Kombrink al zorgelijk 
schudden: Welk een last heeft het ka-
binet daarmee niet op zijn schouders 
geladen... 

Minister Van der Stee: Welnee, wei-
nee. Dat is een kwestie van verhoging 
van exploitatietekorten. Exploitatiete-
korten en ombuigingsmaatregelen in 
één hoofdstuk opnemen is het makke-
lijkste dat er is! Dat komt altijd uit. 

De heer Koning (VVD): Moet ik hieruit 
begrijpen dat er nog meer gaten in het 
plan van de Regering zitten dan wi j 
reeds vermoedden? 

Minister Van der Stee: Neen, maar 
wat ik zo verrukkelijk vind is, dat u alles 
wat u de Regering verwijt, zelf in uw 
alternatieve plan opvoert. U verwijt 
het de Regering ten onrechte, maar 
vervolgens bezondigt u zich aan de-
zelfde zonde. 

De heer Koning (VVD): Dan is de zonde 
gelijk. Maar, mijnheer de Voorzitter, 
mijn indruk was en onze indruk is dat 
dit best zou kunnen, dat de Regering 
op dit punt gelijk had, evenals ten aan-
zien van het laatste punt dat ik zou wi l -
len noemen: het extra aandeel in de 
gasvelden voor 300 min. gulden. Ook 
daarin zouden wi j de Regering wil len 
volgen. 

MinisterVan der Stee: Heeft oud-col-
lega Van Aardenne dat écht goed ge-
vonden? 

De heer Koning (VVD): Hij staat daar 
en knikt nu instemmend. 

De heer Van Aardenne (VVD): Hij heeft 
daar zelf over onderhandeld! 

De heer Koning (VVD): Als wi j echter al 
deze bovengenoemde punten optel-
len, resteert er nog altijd een tekort in 
ons plan van 353 min. gulden, waar-
voor wi j nadere ombuigingen van 300 
min. wil len, ten einde die 300 min. van 
ons jeugdwerkloosheidsplan nog te 
kunnen dekken, alsmede een doorwer-
king van deze nadere ombuigingen in 
de sfeer van het overheidspersoneel 
ten bedrage van 50 min. gulden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom dan 
tot de voorstellen, zoals deze nu nader 
gewijzigd ter tafel liggen en op het 
laatste moment nog zijn ingediend. Ik 
had... 

Staatssecretaris Kombrink: Maar op 
t i jd ! 

De heer Koning (VVD): ...daar alle be-
grip voor; ik heb het gezegd. Maar bij 
mij rijst toch wel een punt van twi j fel . 
Ik heb de tweede nota van wijziging 
van de Staatssecreatis gezien, betref-
fende de frisdrankenaccijns, inhou-
dende een technische verbetering. 

Dat doet de vraag rijzen of men bij 
dit late werk aan deze tweede nota van 
wijzigingen, nog enige ti jd heeft gehad 
om over dit technische onderdeel na te 
denken en of de voorstellen, zoals zij 
nu ter tafel liggen, wel technisch zo 
volkomen zijn dat zij de toets der kri-
tiek kunnen doorstaan. Immers, haas-
tige spoed is zelden goed, juist op wet-
gevend terrein. 

De Regering weet dat wi j geen enke-
le behoefte hebben - ook daarom heb 
ik deze opsomming van onze mogelijk-
heden gegeven - aan extra lasten bui-
ten datgene wat in de Miljoenennota 
1982 reeds is opgenomen. Wij hebben 
dan ook grote bezwaren tegen het be-
lastingplan 1982. Die bezwaren wor-
den niet weggenomen doordat de Re-
gering, en mogelijk de regeringspar-
ti jen, enigermate mitigerend optreden 
op een aantal punten. 

Want buiten het eigenlijke belasting-
plan worden nu voorstellen gedaan tot 
verhoging van belastingen elders. Wij 
menen, dat er geen enkel extra bedrag 
op zich de Regering behoeft toe te 
vloeien. Op het allerlaatste moment is 
er een wijziging in de voorstellen met 
betrekking tot de toeslag op de LPG en 
de diesel en de motorri j tuigenbelas-
ting. Het bedrijfsleven heeft geen en-
kele mogelijkheid gehad om daarop in 
te spelen. 

En wi j weten dat de LPG-industrie in 
Nederland één van de innoverende in-
dustrieën is. Ook al is hier slechts spra-
ke van een aanpassing aan de benzine-
prijs, dan moet toch ook met dat punt 
rekening worden gehouden. De Rege-
ring weet, dat wi j onze stem aan het 
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wetsontwerp zouden geven. Ik heb in-
middels een amendement ingediend 
om de nota van wijziging ongedaan te 
maken. Mijn fractie is nog steeds be-
reid, aan het oude voorstel steun te 
verlenen, maar het moet ons wel mo-
gelijk worden gemaakt. Ik ben bang 
dat de Regering ons met dit voorstel 
die mogeli jkheid ontneemt. 

Ook in de Kostenwet is een nota van 
wijziging ingediend. Verder zijn er nog 
een aantal amendementen. De Staats-
secretaris heeft in zijn tweede termijn 
een, naar mijn mening, overtuigend 
betoog gehouden waarin hij zegt dat 
de opbrengsten voor de vervolgings-
kosten, de werkelijke kosten niet zou-
den mogen overschrijden. In de wan-
delgangen zei men mij al: een goed li-
beraal verhaal! Wellicht beledig ik nu 
de Staatssecretaris, maar zo door-
gaande krijgt hij van mijn vriendin, 
mevrouw Verkerk-Terpstra, nog wel 
eens de liberale vonk. 

Staatssecretaris Kombrink: Dat hangt 
af van de invull ing die aan het begrip 
liberaal wat dit betreft wordt gegeven. 

De heer Koning (VVD): Wanneer de 
Staatssecretaris uit mijn mond een 
prijzing hoort, weet hij in welke rich-
ting ik dat bedoel. 

Aangezien de wijzigingen die de 
Staatssecretaris heeft aangebracht in 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
Kostenwet volledig in overeenstenv 
ming zijn met dat uitgangspunt en bo-
vendien de kosten niet worden over-
schreden, wat uit het eerste voort-
vloeit, zal mijn fractie daaraan haar 
steun niet onthouden. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): Mi jn-
heer de Voorzitter! De Minister van Fi-
nanciën heeft in tweede termijn tot te-
vredenheid van mijn fractie nader ge-
reageerd op onze opmerkingen in 
tweede termijn inzake de nadruk die 
bij de loonvorming moet l iggen op de 
primaire sfeer en inzake het beleid dat 
gericht dient te zijn op het conserveren 
van onze grote gasreserves. Boven-
dien heeft hij nog toegezegd dat voor 
de behandeling van het begrotings-
hoofdstuk Sociale Zaken de Kamer zal 
beschikken over een integraal over-
zicht van de ombuigingen in de sociale 
sfeer. Wij zijn hem daarvoor erkente-
lijk. 

Wij zijn het kabinet en in het bijzon-
der de Staatssecretaris ervoor erkente-
lijk dat wi j nu kunnen spreken over een 
herziening in de belastingvoorstellen. 
De Kamer heeft kunnen vernemen dat 
wi j problemen hadden met de voorge-

stelde accijnsverhogingen vanwege 
de grote omvang, het plotselinge ka-
rakter en de vrees die wi j als gevolg 
daarvan hadden voor negatieve effec-
ten op de afzet van de getroffen pro-
dukten. Dit zou dan weer een gevolg in 
negatieve zin hebben voor de op-
brengsten voor de schatkist. 

Het wekte in het bijzonder onze be-
duchtheid voor het effect op de werk-
gelegenheid in de betrokken sectoren. 
Wij zijn het kabinet erkentelijk voor zijn 
bereidheid, medewerking te verlenen 
aan herziening van dat plan, inhou-
dende een reductie van de verhoging 
van de bedoelde accijnzen. 

Een ieder die zou zeggen dat de 
voorgestelde alternatieve dekking van 
het kabinet ook bezwaren heeft, geef ik 
dat gaarne toe, maar naar onze me-
ning zijn die bezwaren duidelijk min-
der. Ook wij - ik zeg dat aan het adres 
van de heer Koning - weten zeer wel 
dat bij voorbeeld de industrietak die 
zich bezighoudt met autogas een inno-
verend karakter heeft. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit be-
houden kan bli jven, aangezien de dek-
king op dat punt alleen een actualise-
ring inhoudt van de opbrengsten. Wa-
re het wetsontwerp nu ingediend, dan 
zou het deze opbrengst reeds inhou-
den. Ook naar onze mening is de dek-
king op bepaalde onderdelen niet vlek-
keloos, maar alles bijeen is zij toch be-
ter acceptabel dan het oorspronkelijke 
voorstel. 

Ten slotte wi l ik een opmerking ma-
ken aan het adres van de heer Engwir-
da. Tot mijn spijt zie ik hem niet in de 
zaal. 

De heer Veldhuizen (D'66): Fractiever-
gadering! 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Wij 
begrijpen namelijk zijn motie voorko-
mend op stuk nummer 16 niet. De 
overweging, dat het in discussie bren-
gen van de mogeli jkheid van ontkop-
peling grote onzekerheid zal veroorza-
ken, riekt naar onze mening naar cen-
suur. Het dictum, waarin de Regering 
wordt verzocht in haar uitlatingen re-
kening te houden met de mening dat 
de netto-nettokoppeling dient te wor-
den behouden, zoals in het regeerak-
koord is afgesproken, lijkt ons volsla-
gen overbodig. 

Het is een slag in de lucht. Wij behoe-
ven niet op elk onderdeel de Regering 
te vragen, zich aan het regeerakkoord 
te houden. De Regering is hierin niets 
te verwijten. Tot zover begrijpen wi j de 
motie eenvoudig niet. Als wij er iets in 
konden ontwaren, zou het de desavoue-
ring van een lid van het kabinet zijn. 

De heer Veldhuizen (D'66): Mag ik pro-
beren enig licht in de duisternis te 
brengen? Het gaat er niet om dat er da-
gelijks een herhaling van onderdelen 
van het regeerakkoord moet worden 
gegeven. Door een lid van de regering 
is deze zaak echter in discussie ge-
bracht. Ik denk dat de regeringspar-
tijen er niet onverstandig aan zouden 
doen, uit te dragen dat dit onderwerp 
niet ter discussie staat, leder individu-
eel persoon heeft natuurlijk het recht 
alles te bespreken wat hij of zij wi l . Een 
uitspraak van een lid van het kabinet 
kan echter niet los worden gemaakt 
van zijn functie in dit kabinet. Degenen 
die het kabinet aanhangen hebben er 
recht op, dit nog eens bevestigd te 
zien. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Ik ver-
giste mij dus niet toen ik de lucht van 
censuur opsnoof. Wij wensen geen 
censuur. Het lijkt ons een zeer gevaar-
lijke ontwikkeling. Is de motie nu aan 
het kabinet geadresseerd of niet? 

De heer Veldhuizen (D'66): De motie is 
aan leden van het kabinet geadres-
seerd. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): U be-
antwoordt mijn vraag dus ontken-
nend. 

De heer Veldhuizen (D'66): Neem mij 
niet kwalijk: ik bedoel aan alle leden 
van het kabinet, dus aan het kabinet. Ik 
bestrijd dat de lucht die u opsnuift 
door deze motie wordt verspreid. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn 
reukorgaan bedriegt mij zelden. 

De heer Wöltgens (PvdA): De opmer-
king over censuur vind ik in dit ver-
band bijna secundair. Ik constateer dat 
de heer Van Amelsvoort blijft bij het-
geen hij in eerste termijn heeft gezegd 
over de inzet van de CDA-fractie ten 
aanzien van de uitvoering van het re-
geerakkoord op dit punt. 

De heer Van Amelsvoort (CDA): Daar-
over heb ik in eerste termijn in alle dui-
delijkheid gesproken. De Minister 
heeft zich daarover vervolgens uitgela-
ten, hetgeen mij aanleiding heeft ge-
geven in tweede termijn te zeggen dat 
ik geen behoefte had aan verdere dis-
cussie. Daar blijf ik bij. 

Minister Van der Stee: Ik merk aan het 
adres van de heer Van Amelsvoort op 
dat ik de interpretatie die hij van de 
motie heeft gegeven deel. Ik deel de 
argumentatie die hij heeft geven ten 
volle en beschouw de motie als een 
persoonlijke aanval. 
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D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft in zijn 
tweede termijn gezegd dat hij wat te-
leurgesteld was over het feit dat ik mij 
niet wat meer toegankelijk hebge-
toond voor zijn argumenten betreffen-
de de collectieve-lastennorm. Ik kan mij 
dat wel voorstellen, maar ik stond voor 
een moeilijke keus, met name toen ik 
ook in het antwoord van de Minister 
min of meer een verwijzing proefde 
naar een draagvlaktheorie waarover ik 
in een vorig leven nogal uitvoerige 
stukken heb geschreven. Ik had toen 
het gevoel dat wi j konden kiezen tus-
sen het aangaan van een uitvoerige 
discussie op dit ogenblik en een po-
ging de discussie schriftelijk voort te 
zetten. 

Minister Van der Stee: Wij kennen uw 
geschriften, mijnheer De Vries. 

De heer De Vries (CDA): Dank u wel. Ik 
vermoed dat ik wat dat betreft de situ-
atie niet helemaal verkeerd getaxeerd 
heb. Het leek mij dat een tweede ter-
mijn niet de beste gelegenheid was 
om nog een uitvoerige discussie op dit 
punt te hebben. Zo'n tweede termijn 
leek mij meer bedoeld om te proberen, 
concrete afspraken met de Regering te 
maken. Daarom heb ik om een notitie 
verzocht. 

Het heeft mij verheugd dat de Minis-
ter gezegd heeft dat ik er op zijn minst 
in geslaagd ben, hem aan te sporen tot 
nadere studie. Zijn toezegging dat een 
bijlage bij de vroege Voorjaarsnota zal 
worden gevoegd over deze problema-
tiek, heb ik dan ook in dank genoteerd. 
Ik ga daarmee graag akkoord en wi l 
daaraan graag toevoegen dat de sug-
gesties met betrekking tot de onder-
werpen die daarin aan de orde zouden 
moeten komen en die ik in tweedeter-
mijn heb gedaan, wat mij betreft meer 
een indicatief dan een imperatief ka-
rakter hebben. 

Ik ben ook verheugd te constateren 
dat er tussen de Minister en onze frac-
tie geen verschil van mening bestaat 
over het doel van de stabilisatie van de 
collettieve-lastendruk, namelijk het 
bijdragen tot herstel van de rende-
mentsposities in het bedrijfsleven. 

Misschien moet ik op één punt nog 
ongerustheid wegnemen. Het is be-
paald niet onze bedoeling op dit punt 
het regeerakkoord open te breken. Wij 
wilden weten - ik heb dat in mijn twee-
de termijn ook gezegd - hoe effectief 
een bepaald instrument, waarover in 
het regeerakkoord afspraken zijn ge-
maakt, is om een bepaald doel te be-
reiken. Wat mogen wij van dat instru-
ment verwachten? Misschien kan de 

Minister mijn tweede termijn over dit 
punt nog eens nalezen. Dat was onze 
bedoeling. Als de notitie aan dat doel 
beantwoordt, op die vragen antwoord 
geeft, dan zijn wij tevreden. 

Ik kom nu bij enkele onderwerpen 
die liggen op het terrein van de Staats-
secretaris. Op het punt van de zelfstan-
digenaftrek is nog discussie over de 
bestemming van het bedrag van 10 tot 
20 miljoen gulden. De Staatssecretaris 
heeft geconstateerd dat zich op dit 
punt twee meerderheden lijken af te 
tekenen, waarbij de fractie van het 
CDA zowel in het ene als in het andere 
kamp zou kunnen worden geplaatst. 

Ik moet toegeven dat wij inderdaad 
getracht hebben een modus te vinden 
om die twee doelstellingen, waarom 
het ging, met elkaar te verzoenen. 
Daardoor zijn wi j misschien in een wat 
gewrongen positie terechtgekomen. 
Aan de ene kant was er dus de moge-
lijkheid de middelen te besteden in de 
sfeer van de zelfstandigenaftrek. 

Aan de andere kant was er de pro-
blematiek van de forse verhoging van 
de premiegrenzen, waardoor een be-
paalde groep, die voor 80% uit zelf-
standigen bestaat, extra hard wordt 
getroffen. Wij dachten een combinatie 
te kunnen vinden door die middelen 
een bepaalde bestemming te geven, 
waardoor beide problemen min of 
meer zouden kunnen worden opge-
lost. 

Uit de uiteenzetting van de Staats-
secretaris is ons duidelijk geworden 
dat aan een dergelijke synthese, een 
dergelijke oplossing, toch meer haken 
en ogen zitten dan wi j hadden ge-
dacht. Dat dwingt ons tot een keuze. 
Bij het maken van die keuze geeft voor 
ons de doorslag dat het vanaf het be-
gin de bedoeling is geweest deze mid-
delen te bestemmen in de sfeer van 
voorzieningen ten behoeve van zelf-
standigen. Dat betekent dat wij uitein-
delijk in de afweging kiezen voor een 
maatregel die leidt tot verhoging van 
de zelfstandigenaftrek. Wij hebben op 
dat punt, samen met de fractie van 
D'66, een amendement ingediend. 

Dan is er nog de problematiek van 
de bejaardenaftrek. Wij zijn de Staats-
secretaris erkentelijk voor zijn handrei-
king aan de fractie van het CDA op dat 
punt. Ik wil niet zeggen dat de Staats-
secretaris de deur wi jd open heeft ge-
zet, maar de deur staat toch op zijn 
minst op een kier. Wij zijn blij dat over 
deze problematiek op betrekkelijk korte 
termijn een hernieuwde bezinning kan 
plaatsvinden. Het verheugt ons dat de 
Staatssecretaris dan bereid is een 
open oor te hebben voor datgene wat 
in het overleg van de kant van de Ka-
mer zal worden ingebracht. 

Wij hopen dat die handreiking van 
de Staatssecretaris met name aan ons 
ook door de andere fracties in dit Huis 
zal worden opgepakt, zodat niet alleen 
de fractie van het CDA maar ook de an-
dere fracties zich open zullen stellen 
voor een nadere overweging van de 
voorstellen die de Regering tot dusver 
heeft gedaan. 

Wij hebben genoteerd dat onze sug-
gesties op het punt van de Kostenwet 
verwerkt zijn in de nota van wijzigin-
gen die is ingediend. Wij hebben daar 
verder ook geen moeite mee. 

D 
De heerWöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan met betrekking tot 
het dekkingsplan kort zijn. De door de 
Staatssecretaris ingediende nota van 
wijzigingen heeft in het algemeen on-
ze instemming. Zijn opvattingen over 
de mogelijkheden tot verhoging van 
de kostenwet hebben wi j al in eerdere 
instantie gesteund. Daarom is het voor 
ons niet mogelijk het amendement 
van D'66, dat tot verdergaande verho-
ging zou leiden, steun te verlenen. 

Tegelijkertijd betekent dit, dat wij de 
dekking afwijzen voor de verdergaan-
de verlaging in de sfeer van de belas-
tingen op frisdranken en vruchtesap-
pen, die D'66 voorstelt. Wij achten het 
niet juist, dat meer dan de helft van 
een achterstallige betaling van bij 
voorbeeld f 51 in de belastingen in de 
vorm van een boete moet worden be-
taald. Dit soort achterstallige betalin-
gen komt niet altijd door pure opzet tot 
stand en hoefte zeker niet voort te 
vloeien uit hetgeen de heer Joekes 
hier naar voren heeft gebracht - wat 
nog een interessant discussiepunt kan 
worden - namelijk dat mensen met het 
oog op een vermoedelijk rentevoor-
deel dit soort boetes met graagte ac-
cepteren. 

Als het om f 51 gaat en je moet dan 
f 25 boete betalen, dan weet ik niet hoe 
hoog de rente in Nederland zou moe-
ten stijgen om van voordeel te kunnen 
spreken. In dit soort sferen worden, 
langzaam maar zeker, de grenzen van 
het redelijke overschreden. 

Met betrekking tot de mededeling 
van de Staatssecretaris, dat de dekking 
zal worden gevonden in de sfeer van 
de bijzondere verbruiksbelasting, zou-
den wij nog graag de garantie willen 
hebben dat op 'modale auto's' - ik 
weet niet of dit begrip bestaat - deze 
extra belasting niet meer geheven zal 
worden, maar dat de extra dekking 
meer zal worden gevonden in de gli j-
dende schaal. Deze moet zo worden 
opgebouwd, dat zij in de duurste cate-
gorieën verbruiksmiddelen haar effec-
ten zal opleveren. 
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In deze Kamer hebben wij vaak ge-
noeg over allerlei accijnsvoorstellen 
en motorri j tuigenbelastingvoorstellen 
van het vorige kabinet gestemd. Deze 
voorstellen werden uiteindelijk alti jd, 
onder veel gemor, gesteund door de 
heren Joekes en Koning en hun fractie. 
Men zei dat dit ook een bedrijfstak is 
waarvan je de werkgelegenheidseffec-
ten enigszins in het oog zou moeten 
houden en waarin - de heer Koning 
heeft er terecht op gewezen - geen af-
weging heeft plaatsgevonden. Niette-
min komt het wetsontwerp er. Dat 
maakt dan een uiteindelijke beoorde-
ling mogelijk, met dien verstande dat 
wi j bereid zijn het bedrag aan dekking 
dat daarmee gevonden wordt te ac-
cepteren. 

Ik vind de opstell ing van de heer Ko-
ning met betrekking tot de nota van 
wijzigingen op het gebied van de LPG-
en de dieseltoeslag onbegrijpeli jk. Het 
is nota bene het kabinet, waarvan de 
heer Koning deel van uit heeft ge-
maakt geweest, dat zei dat als uitgangs-
punt werd gekozen dat bij een 'kilo-
metrage' - dat schijnt zo te heten! -
van 15.000 het voordeel van LPG en 
diesel moet gaan werken. Als ik dat al-
lemaal goed begrepen heb, is dat ook 
het uitgangspunt van het huidige kabi-
net, maar gelet op de geschoven ver-
houdingen tussen enerzijds de benzi-
neprijs en anderzijds de LPG-prijs kan 
er een extra dekking worden gevon-
den, met handhaving van het uitgangs-
punt, dat na 15.000 kilometer het 
voordeel voor 'gasrijders', respectie-
velijk 'dieselrijders' blijft bestaan. 

De heer Koning (VVD): Daar zit mijn 
bezwaar ook niet. Ik zou in het kader 
van een herstructurering van de belas-
t ingwetgeving dit voorstel best heb-
ben kunnen steunen. Mijn hoofdbe-
zwaar is dat op dit ogenblik deze aan-
passing plaatsvindt en gebruikt wordt 
als dekking waar wij die niet nodig vin-
den. Daarom ben ik tegen. 

De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het nog steeds on-
begrijpelijk. Het was het vorige kabinet 
dat heeft gezegd dat, ongeacht de 
vraag waarvoor de dekking nodig is, in 
de onderlinge verhouding tussen 
enerzijds benzineauto's en anderzijde 
LPG- en dieselauto's een redelijk even-
wicht zou moeten bli jven, ten einde de 
accijnsopbrengst niet terug te laten lo-
pen. 

Dat was het motief van het wets-
ontwerp zoals dat voorgelegen heeft. 
Dat motief wordt nu volledig gehand-
haafd: het wordt alleen geactualiseerd 
aangepast aan de huidige verhoudin-

gen in enerzijds benzineprijzen, ander-
zijds LPG- en dieselprijs en nu plotse-
ling is de heer Koning daartegen. Dat 
vind ik toch van enige vorm van op-
portunisme getuigen. 

De heer Koning (VVD): Dit getuigt 
helemaal niet van opportunisme; het is 
gewoon het feitelijke gegeven zoals 
het daar ligt. Bij die afweging, de ene 
kant die de geachte afgevaardigde 
aangeeft en de andere kant, die ik aan-
geeft, is op dit moment - gelet op het 
feit, dat wij deze extra lasten op dit 
ogenblik niet wil len - de weegschaal 
doorgeslagen naar het niet verder ver-
hogen. 

Als de geachte afgevaardigde mij 
zou kunnen aangeven, dat hij tegen 
het belastingplan van de Regering zou 
zijn, dan zou ik bereid zijn alsnog de 
aanpassing tot stand te brengen. Het is 
het gehele complex van maatregelen, 
dat mij ertegen doet zijn. 

De heer Wöltgens (PvdA): Ik vind het 
toch een vorm van opportuniteitsden-
ken, die de heer Koning hier ten beste 
geeft. Het wetsontwerp zelf had behal-
ve een dekkingseffect ook een intrin-
sieke betekenis, namelijk het gelijk-
trekken van de verhouding tussen de 
fiscale belasting van enerzijds mensen 
die in een auto op benzine rijden en 
anderzijds mensen die rijden in een 
auto die door LPG dan wel door diesel 
gevoed wordt. 

Die intrinsieke waarde blijft bij de 
nota van wijziging volstrekt overeind. 
Omdat er echter toevallig een ander 
kabinet zit, dat toevallig iets anders wi l 
doen met deze opbrengst, die op zich 
uit een fiscale gelijkstelling voortvloeit, 
is de heer Koning ertegen. Dat vind ik 
dus een vorm van opportunisme. 

De heer Koning (VVD): Nog slechts 
een opmerking, mijnheer de Voorzit-
ter. Het is merkwaardig, dat deze ge-
dachte van actualisering enige uren 
voor de stemming opkomt op een mo-
ment, dat op een andere wijze dekking 
nodig wordt geacht. 

De heer Wöltgens (PvdA): Dan vraag 
ik mij af of de heer Koning toch de 
schriftelijke voorbereiding van al deze 
wetsontwerpen met de nodige zorg-
vuldigheid heeft gevolgd. Hij zou daar-
in de nodige suggesties hebben kun-
nen aantreffen, die hierop inspelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet u 
eerlijk zeggen, dat het amendement 
dat door CDA en D'66 met betrekking 
tot de zelfstandigenaftrek is ingediend, 
ons in verlegenheid brengt. Onze 
voorkeur ging uit naar hetgeen de Re-
gering wenste voor te stellen. Een van 
onze bezwaren - ik wil dat hier in alle 
oprechtheid uitspreken - tegen de op 

zichzelf gelijke uitsmering van de ver-
hoging van de zelfstandigenaftrek 
was, dat daarmee eens te meer deze 
zelfstandigenaftrek, in de vorm zoals 
hij nu bestaat, gecontinueerd wordt, 
terwij l de Regering nu juist heeft ge-
zegd, dat zij niet alleen deze aftrek, 
maar het gehele systeem van aftrek-
ken, aan een kritische herbeschouwing 
wenst te onderwerpen. 

Daarbij komt, dat wi j met name de 
positie van de zelfstandigen nog eens 
wil len bekijken in een situatie, waarbij 
afgewogen dient te worden welke in-
strumenten de meest geschikte zijn 
om de achterblijvende inkomensont-
wikkeling van de zelfstandigen zo 
goed mogelijk te regelen. 

Ik moet erkennen, dat de gelijke ver-
hoging over de gehele linie van f 200 
qua inkomenseffect veel meer past in 
het beeld, dat wi j ons voorstellen dan 
een premierestitutie van de verhoging 
van de bijdrage aan de volksverzeke-
ringen. Hier staat tegenover, dat een 
dergelijke verhoging in elk geval niet 
als argument mag worden gebruikt 
om daarop bij die herbezinning op de 
zelfstandigenaftrek en op de wijze 
waarop de inkomensontwikkeling van 
de zelfstandigen in gunstige zin zou 
kunnen worden beïnvloed vooru i t te 
lopen. Ik neem aan, dat dit ook niet de 
bedoeling is van de indieners van het 
amendement. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat argument is, dacht ik, 
door niemand gebruikt. 

De heer Wöltgens: Mijnheer de Voor-
zitter! Het doet mij deugd, dat dit argu-
ment in elk geval geen rol speelt. In die 
situatie zijn wij bereid te zeggen: laten 
wi j hetgeen in het amendement is 
vastgelegd, voor het jaar 1982 accep-
teren. In die situatie is het well icht mo-
gelijk dat de Regering dit amendement 
zelfs in zijn geheel overneemt en als 
nota van wijziging aan de Kamer voor-
legt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat betreft 
de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek zijn wi j bli j , dat de voor-
stellen van de Regering in elk geval 
voor het jaar 1982 gehandhaafd zijn, zij 
het dat de toezegging is gedaan die de 
heer De Vries herhaaldelijk heeft be-
pleit, namelijk dat er nader overleg zal 
kunnen plaatsvinden. In de visie van 
mijn fractie zou het bijzonder betreu-
renswaardig zijn, als deze toezegging 
ertoe leidde, dat dan niet tot stand 
kwam wat wij hebben bepleit, namelijk 
een indexering van de aftrek. 

Wij wil len niettemin afzien van een 
amendement op dit punt, in de hoop 
dat de Staatssecretaris, die in eerste 
instantie de bereidheid heeft getoond 
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de indexering tot stand te brengen, na 
het overleg de gedachte van de in-
dexering een warm hart blijft toedra-
gen. 

Wij hebben een motie ingediend 
over de koers van de gulden, de rente, 
de betalingsbalansoverschotten enz. 
Wij moeten niet te veel over die inge-
wikkelde toestanden praten, want het 
refrein dreigt steeds te worden her-
haald. Toch wi l ik er nog een opmer-
king over maken. De Minister heeft er 
een buitengewoon boeiende exegese 
over gegeven die lichtelijk afwijkt van 
hetgeen ik in alle simpelheid met mijn 
motie bedoeld had. Je kunt alles zo in-
gewikkeld maken als je zelf maar wil t , 
maar het is bepaald niet de bedoeling 
van mijn fractie geweest, met reële de-
preciaties enz. te werken. 

Het was ook echt niet de bedoeling 
van mijn fractie, het beleid van de af-
gelopen jaren te herbevestigen. Onze 
bedoeling was, precies conform het 
advies van de Commissie van econo-
mische deskundigen van de SER te 
zeggen, dat ervoor moet worden ge-
zorgd dat met behulp van het rentebe-
leid wordt voorkomen dat een nomi-
nale appreciatie plaats vindt als die 
dreigt. 

Ook de heer Engwirda heeft een mo-
tie ingediend. De opvatting van mijn 
fractie is een heel normale opvatt ing, 
die eigenlijk overal in dit Huis zou moe-
ten gelden, namelijk dat regeerakkoor-
den tussen fracties gesloten zijn en dat 
je niet door middel van moties moet 
proberen, die uitgevoerd te krijgen. 
Op het moment waarop een regeerak-
koord niet uitgevoerd dient te worden, 
dient iedere fractie daaraan voor zich 
zelf de consequenties te verbinden. 

Het mag in deze Kamer in ieder ge-
val niet mogelijk zijn, regeringsfracties 
via meerderheidsuitspraken in staat te 
stellen, af te wijken van hetgeen in het 
regeerakkoord is overeengekomen. 

Wat mijn fractie betreft, volstaat nog 
steeds het antwoord dat de waarne-
mende Minister-President heeft gege-
ven op de vragen van onze fractievoor-
zitter Meijer. Dat antwoord moet 
doorslaggevend zijn voor de intenties 
en de inzet van degenen die deel van 
het kabinet uitmaken en van degenen 
die via het regeerakkoord hebben be-
loofd het kabinet te steunen. Vandaar 
dat wi j , nog los van hetgeen de Minis-
ter vanmiddag heeft gezegd, maar 
puur op zakelijke gronden al, geen be-
hoefte hebben gehad om de motie te 
steunen. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij achten de 
zojuist door het kabinet ingediende 
wijziging van het dekkingsplan een 
duidelijke verbetering. Ons probleem 
blijft de gelijkschakeling van frisdran-
ken en vruchtesappen. Wij hebben 
duidelijk gemaakt, dat wij geen accijns 
op vruchtesappen wil len. 

Na al hetgeen van beide kanten is 
gezegd over de motie over het ver-
strekken van inlichtingen door banken, 
geef ik de Staatssecretaris graag de 
gelegenheid, overleg te voeren. Ik ver-
zoek daarom om aanhouding van de 
motie tot de behandeling van de be-
groting van Financiën. 

De Voorzitter: Op verzoek van me-
vrouw Beckers-de Bruijn stel ik voor, 
haar motie op stuk nr. 13 (17 100, Mil-
joenennota) van de agenda af te voe-
ren. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
graag iets zeggen over de motie-Eng-
wirda over de ontkoppeling van mini-
mumloon en uitkeringen ofwel over de 
ongelukkige uitspraak van de Minister 
van Financiën over dit onderwerp. Ik 
heb gisteren duidelijk gemaakt wat ik 
daarvan vond. Het woord 'censuur' 
vind ik dan ook niet terecht. De Minis-
ter voert hier het woord namens het 
kabinet. Gisteren heb ik hierover al het 
nodige gezegd. 

De Minister-President heeft enkele 
dagen terug gezegd dat de koppeling 
in het regeerakkoord staat en dat men 
zich eraan zal houden. De Vice-Minis-
ter-President heeft dat vanmiddag ge-
zegd en de Ministervan Financiën liet 
zich gisteren in dezelfde bewoordin-
gen uit. Ik heb nu het gevoel dat de 
motie wat extra zout in de wonde wrijft 
en waarschijnlijk ben ik niet de enige 
die dat gevoel heeft. 

Realiseert de heer Engwirda zich dat 
deze motie kan worden verworpen? 
Realiseert hij zich welk effect dat kan 
hebben, met name als het gaat om de 
onzekerheid van de mensen waarover 
in de motie wordt gesproken? Ik denk 
dat die onzekerheid nog veel groter 
wordt als de mensen straks andere 
conclusies uit het verwerpen van de 
motie gaan trekken dan de eigenlijke 
motieven van de tegenstemmers zijn 
geweest. Ik zou dat een slechte zaak 
vinden en daarom wil ik de heer Eng-
wirda vragen, nog eens na te denken 
over de vraag of hij deze motie wel 
moet handhaven. 

D 
De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vervang in dit stadium 
van het debat de heer Wagenaar die 
door een fikse griep is geveld. 

Mijn fractie dankt de bewindslieden 
voor het antwoord in tweede termijn. 
Met name de Minister heeft stilge-
staan bij enkele wezenlijke aspecten 
van de taken en het beleid van de 
overheid. Niettemin zijn nog enkele 
vragen overgebleven, waarvan ik er 
één wil noemen. De Minister is nog 
steeds onvoldoende ingegaan op de 
vraag hoe de verantwoordeli jkheden 
van de burgers en de overheid tegen 
elkaar moeten worden afgewogen. 

Een voortdurend bezien van deze 
verhouding is naar onze mening niet 
voldoende omdat dit een fundamente-
le discussie over de taak van de over-
heid onmogelijk maakt. Daarop be-
hoeft overigens niet meer te worden 
gereageerd, maar hopelijk wil len de 
bewindslieden deze gedachte bij het 
formuleren van het toekomstige beleid 
betrekken. 

Mijnheer de Voorzitter! De heer Wa-
genaar heeft een motie ingediend 
waarin de Regering wordt verzocht 
met grote voortvarendheid realisering 
van de heroverwegingsvoorstellen — 
met name de zogenaamde demografi-
sche variant - t e r hand te nemen. De 
Regering heeft vanmiddag gezegd, 
geen behoefte te hebben aan deze mo-
tie omdat zij begin 1982 deze herover-
wegingsrapporten in het kader van het 
beleid op de middellange termijn in 
beraad zal nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Gelet op de-
ze toezegging en gelet op de afwezig-
heid van de heer Wagenaar verzoek ik 
u motie nr. 17 nu van de agenda af te 
voeren en aan te houden. Wij zullen de 
Regering in de komende maanden in 
dit opzicht kritisch volgen en deze mo-
tie opnieuw aan de orde stellen als wi j 
daartoe aanleiding zien. 

De Voorzitter: Op verzoek van de heer 
Leerling stel ik voor, de motie-Wage-
naar (17 100, Miljoenennota, nr. 17) 
van de agenda af te voeren. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil u straks een stemver-
klaring besparen. Onze algemene op-
stelling ten aanzien van de wetsontwer-
pen heb ik al uiteengezet. Naderhand is 
echter de motie-Engwirda op tafel ge-
komen waarover ik nog geen mening 
heb kunnen geven. Aanvankelijk had ik 
dezelfde gedachten als mevrouw Bec-
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kers zoeven naar voren bracht. Bij alle 
plechtige verklaringen over het handha-
ven van de koppeling zou het verwer-
pen van de motie wel eens een tegen-
gesteld effect kunnen hebben. Wat dat 
betreft moet ik zeggen dat de motie 
nauwelijks meer betekenis heeft, gezien 
wat er over die koppeling gezegd is. 

Dan ga je naar de motie kijken vanuit 
een ander gezichtspunt, namelijk de 
betekenis die daaraan met name door 
de heer Van Amelsvoort is gegeven. 
Hij zei dat de motie inhoudelijk geen 
waarde meer heeft. Als puntje bij 
paaltje komt, ziet hij dit als een motie 
die zich direct richt tegen de Minister 
van Financiën. De Minister van Finan-
ciën heeft hier geen gras over laten 
groeien. Hij heeft meteen zeer nadruk-
kelijk gezegd dat hij het beschouwt als 
een tegen hemzelf gerichte motie. 

Daardoor krijgt de motie het karakter 
van een motie van afkeuring. Als ik 
naar de samenstelling van het kabinet 
kijk, moet ik zeggen dat een motie van 
afkeuring tegen de Minister van Finan-
ciën voor het totale politieke beeld in 
Nederland niet ongunstig zou zijn. Ik 
denk dan ook dat vanuit die politieke 
overweging en gegeven de politieke 
inhoud die de Minister zelf aan de mo-
tie heeft gegeven, de CPN-fractie er 
voor zal stemmen. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ten aanzien van het dek-
kingsplan heb ik een- en andermaal be-
nadrukt dat voor mijn beslissng 
belangrijk was het antwoord op de 
vraag, welke effecten de voorgestelde 
dekking zou hebben op de werkgele-
genheid. Tijdens een interruptiedebat 
in tweede termijn heeft de Minister be-
vestigd dat alternatieven voor belas-
tingmaatregelen niet waren onder-
zocht op effecten voor de werkgele-
genheid. Mijn bezwaren tegen het dek-
kingsplan zijn daardoor alleen maar 
bevestigd. 

In de kranten hebben wi j kunnen le-
zen dat wel degelijk alternatieven kun-
nen worden gevonden die gunstiger 
zijn voor de werkgelegenheid. Zonder 
die variant tot de mijne te maken, wijs 
ik op de variant die de werkgevers 
door het Centraal Planbureau hebben 
laten onderzoeken. Twijfel over het ef-
fect op de werkgelegenheid van het to-
tale pakket dat nu aan ons is voorge-
legd, lijkt mij dan ook gerechtvaardigd. 

In eerste termijn heb ik al gewezen 
op de mogelijkheid om de 700 min. in 
relatie te brengen met de 500 min. die 
de korting op de premie betreft. Daar-
uit heb ik moeten concluderen dat in 

het gunstigste geval moet worden ge-
dacht aan een belastingcapaciteit van 
200 min. Zowel in eerste, als in tweede 
termijn heb ik niet één, maar twee mij-
len wil len meegaan met de voorstellen 
van dit kabinet, door niet het totale 
dekkingsplan af te wijzen, maar daarin 
onderscheid aan te brengen. 

In principe ben ik daartoe nog steeds 
bereid, al heeft de discussie het er niet 
gemakkelijker op gemaakt. 

De bieraccijns is iets meer dan de 
200 min. die naar mijn gevoel maxi-
maal met veel goede wi l zou kunnen 
worden beredeneerd. Die 45 min. ex-
tra kan de Regering wat mij betreft ca-
deau krijgen. Ik zal stemmen voor de 
verhoging van de bieraccijns. De ande-
re accijnsvoorstellen zullen echter 
mijn stem niet krijgen. 

Het is mij door de Regering wat 
moeilijk gemaakt om te stemmen voor 
het voorstel tot verhoging van de ac-
cijns op LPG en dieselolie, door de uit-
gebrachte nota van wijziging Er is nu 
een tweede element ingebracht, door-
dat is voorgesteld om deze belasting 
te verhogen in het kader van de dek-
king van de uitgaven die het kabinet 
zich voorstelt. Op zich is dit best te mo-
tiveren door het t i jdsverloop, maar 
door het kader waarin het naar voren 
is gebracht, krijgt het het karakter van 
dekking van een plan dat wi j hebben 
afgewezen. Wellicht kan de Staats-
secretaris in tweede termijn nog argu-
menten aandragen om mij op dit punt 
over de streep te halen. 

Ten slotte kom ik dan bij de zelfstan-
digenaftrek. In antwoord op de gewij-
zigde motie heeft de Staatssecretaris 
gezegd dat hij het vanzelfsprekend 
acht dat een indexatie van die aftrek 
wordt betrokken bij de studie die half 
volgend jaar zal worden afgerond. 

Dat vind ik een positieve medede-
ling die nu misschien vanzelfsprekend 
is, maar dat in het verleden niet was. 
De kwestie van indexatie van de zelf-
standigenaftrek heeft in dit Huis ook 
voor mijn tijd diverse malen een rol 
gespeeld, maar zij is nooit gereali-
seers. Er is nu duidelijk uitgesproken, 
dat indexatie als een overweging bij 
de variant handhaving van de zelfstan-
digenaftrek betrokken zal worden, als 
ik de Staatssecretaris goed heb begre-
pen. Als dat inderdaad het geval is, 
heb ik geen behoefte aan een motie 
die in feite niet meer vraagt dan door 
de Staatssecretaris is toegezegd. Me-
de namens de heer Van der Vlies kan ik 
u dan ook meedelen, dat deze motie 
wordt ingetrokken. De motie heeft nr. 
18(17030). 

Wat de twee keuzemogelijkheden 
betreft, ben ik content met het amen-

dement dat op dit punt door de heer 
De Vries is ingediend en dat aansluit 
bij het standpunt dat ik hierover in 
tweede termijn heb ingenomen. 

De Voorzitter: Aangezien de gewijzig-
de motie-Schutte en Van der Vlies 
(17 030, nr. 18) is ingetrokken, maakt 
zij geen onderwerp van beraadslaging 
meer uit. 

D 
Minister Van der Stee: De geachte af-
gevaardigde de heer Koning heeft ge-
tracht vanuit de restanten die zijn col-
lega Joekes van het financiële plaatje 
van het kabinet had achtergelaten, iets 
nieuws te construeren. Tot mijn spijt is 
er geen phoenix uit de as verrezen. 

Het moet mij van het hart dat het al-
ternatieve beleid wat al te duidelijk de 
sporen draagt van de ietwat destruc-
tieve handelingen van de heer Joekes; 
ik kan er althans nauwelijks construc-
tieve of creatieve ideeën in onderken-
nen. Globaal bezien betekent het plan 
eigenlijk nauwelijks iets anders dan 
dat het kabinet bijna al zijn beleids-
voornemens maar moet laten varen en 
een gedeelte van zijn dekking niet no-
dig zal hebben. 

De VVD is geen regeringspartij en zij 
is dus op generlei wijze verantwoorde-
lijk voor, of gebonden aan het regeer-
akkoord. Maar men kan toch niet van 
een kabinet verwachten dat zijn reac-
ties iets anders kan zijn dan een vol-
strekte afwijzing van een stuk, dat van 
welk voornemen van het kabinet dan 
ook geen flard heel laat. 

De heer Koning (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft toch geen 
ogenblik gedacht, dat ik dat gedacht 
zou hebben? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal daar verder niet op re-
ageren, maar er valt wel erg veel op te 
zeggen. Per saldo is het natuurlijk wel 
zo dat de VVD, snel berekend, globaal 
98% van het kabinetsbeleid geaccep-
teerd heeft. 

De heer Koning (VVD): Dat klopt, want 
dat stond ook duidelijk in de Miljoe-
nennota 1982. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer De Vries heeft mij 
een vraag gesteld waarvan ik in alle 
eerlijkheid moet zeggen, dat de strek-
king ervan mij niet helemaal duidelijk 
is. Misschien kan hij de vraag via de in-
terruptiemicrofoon nader toelichten, 
zodat ik hem een antwoord kan geven, 
op dit moment kan ik dat niet. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem aan dat de Minister 
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doelt op mijn vraag over de inhoud 
van de bijlage bij de voorjaarsnota. De 
strekking van mijn vraag was, dat in de 
bijlage een uitvoerige beschouwing 
zou worden gegeven over de vraag, in 
welke mate de nieuwe norm voor de 
collectieve lastendruk er materieel toe 
bijdraagt dat de druk op het niet-aard-
gasdeel van het nationale inkomen 
nog verder oploopt. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! In eerste en in tweede ter-
mijn heb ik mijn problemen daarmee 

geschilderd. Ik heb duidelijk gemaakt 
dat het een norm is die niet door het 
kabinet is ontworpen; het kabinet 
heeft haar in zijn geboortefase meege-
kregen. 

Dit is in feite alleen maar een criteri-
um waaraan de druksti jging door dit 
kabinet gemeten zal worden. Wanneer 
wi j spreken over een nieuwe collectie-
ve druknorm, is dat een beetje onzorg-
vuldig. Deze norm geeft aan dat be-
paalde stijgingen van de druk door dit 
kabinet worden geaccepteerd. Fraude-

bestrijding en alles wat daarmee op-
komt, bepaalde aardgasbaten, het pro-
fijtbeginsel en nog een paar zaken tel-
len wi j niet mee. Dat doet natuurlijk 
niets af aan de wetenschappelijk ob-
jectieve meting van lastendruk, sociale 
premiedruk, belastingdruk, druk van 
niet-belastingmiddelen enzovoorts. 

Daarom kan ik dit stuk niet in be-
spreking brengen. Ik kan alleen consta-
teren dat het misschien in een of ander 
jaar kan worden gedaan op basis van 
hetgeen erover is afgesproken. Het 
stuk geeft eigenlijk beschouwingen 
hoe de meting van de druknorm is en 
hoe hoog die economisch zou moeten 
zijn. Het is een politiek gegeven. Het 
heeft een heel andere invalshoek. 

De heer De Vries (CDA): Natuurlijk zijn 
er een aantal politieke afspraken waar-
aan wi j niet wil len tornen. Aan die af-
spraken lag echter een bepaalde ratio 
ten grondslag. Wij wilden door het 
maken van die afspraken bepaalde 
doeleinden bereiken. Mijn fractie wi l 
inzicht hebben in welke mate deze af-
spraken kunnen bijdragen tot het be-
reiken van de doeleinden die wij voor 
ogen hadden. Dat is niet bedoeld om 
de afspraken te herzien, maar om 
meer inzicht te krijgen in de effectivi-
teit van die afspraken. Een dergelijk in-
zicht is toch voor iedereen in dit Huis 
van belang. 

Minister Van der Stee: Dan lijkt het mij 
nog verstandiger na te gaan wat de ge-
volgen voor de economie zijn wanneer 
de druk met een kwart, eenderde of 
driekwart procent per jaar stijgt. Ik wi l 
echter abstraheren van de fundamen-
ten waarop het kabinet, krachtens een 
politiek akkoord dat niet uitsluitend op 
economische overwegingen is aange-
gaan, is gebouwd. Daar ligt mijn pro-
bleem. 

De heer De Vries (CDA): Het gaat niet 
om het aanvechten van het norm. Wij 
wil len het resultaat zien van het hante-
ren van die norm voor de collectieve 
lastendruk op het bedrijfsleven. Wij 
wil len weten in welke mate deze norm 
ruimte laat voor rendementsherstel. 

Minister Van der Stee: Ik zal zien dat ik 
een oplossing vind voor dit politieke 
en economische probleem. 

De heer Wöltgens heeft zijn motie 
verduidelijkt. Ik had de indruk dat ik 
hem aardig naar mij toe had gepraat 
en dat wi j daarmee iets moois hadden 
opgebouwd. Met de nieuwe interpre-
tatie heb ik echter de nodige moeite. 
Als de heer Wöltgens bedoelt dat een 
nominale appreciatie door de Rege-
ring voorkomen moet worden door 
renteverlaging, ben ik het daarmee 
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niet eens. Appreciatie is een nuttig in-
strument om de invoer van inflatie 
vanuit het buitenland te beperken en 
te voorkomen. 

Dat neemt echter niet weg dat het 
niet te gek mag worden. Wij moeten 
geen concurrentievoordelen opheffen. 
Het mag niet gebeuren dat het relatie-
ve concurrentievoordeel, dat behaald 
wordt door een binnenlandse kosten-
matiging, minder wordt. Daarom zal 
het rentebeleid erop gericht moeten 
zijn om het effect naar boven van het 
positieve saldo op de lopende reke-
ning op de wisselkoers te neutralise-
ren. Dat moet dan via een kapitaaluit-
voer. De heer Wöltgens knikt instem-
mend, dus daarover zijn wi j het eens. 

Overigens lopen de interpretaties 
die nu aan de bedoelingen van de mo-
tie van de heer Wöltgens worden ge-
geven sterk uiteen. Met deze nadere 
discussie daalt mijn behoefte aan de 
motie-Wöltgens, mijnheer de Voorzit-
ter. Ik ben bang dat de verwarring 
daaromtrent toeneemt. Het leidt er ei-
genlijk toe, dat ik de heer Wöltgens 
zou willen vragen zijn motie terug te 
nemen; zij leidt niet tot grotere klaar-
heid in deze discussie. 

Ten slotte — er zijn niet zoveel vragen 
aan mijn adres gesteld - wil ik nog een 
opmerking maken over de motie-Eng-
wirda. Tijdens het betoog van de heer 
Van Amelsvoort heb ik daarover bij in-
terruptie iets gezegd. Ik zou willen op-
merken dat ik het volstrekt eens ben 
met mevrouw Beckers-de Bruijn. Gelet 
op de verklaringen die eerst door de 
fungerend Minister-President en ver-
volgens door mijzelf - andere sprekers 
buiten beschouwing gelaten - daar-
over zijn afgelegd, beschouw ik de mo-
tie als volstrekt zinloos en kan zij naar 
mijn oordeel niet anders worden op-
gevat dan ik tijdens dat interruptiede-
bat heb gedaan. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik blijf toch bezwaren hou-
den tegen het feit dat de Minister, na 
zijn uitlatingen vorige week voor de 
NOS-televisie, in dit debat met geen 
centimeter daarop is teruggekomen. 
Hij heeft gezegd dat hij niet als Minis-
ter van Financiën voor de televisie is 
verschenen, maar als individu. 

Ik heb daarop gezegd dat ik dit be-
stri jd: niemand ziet de heer Van der 
Stee daar als indiv idu; iedereen weet 
dat hij de Ministervan Financiën is en 
als zodanig worden zijn opmerkingen 
dan ook beluisterd. Als de Minister in 
dit debat zegt, dat hij zich houdt aan 
het regeerakkoord, maar het tegelijk 
nodig vindt om een maatschappelijke 
discussie te beginnen over de ontkop-

peling, hetgeen in strijd zou zijn met 
het regeerakkoord, vind ik dit buiten-
gewoon ongewenst. Ik dien dan geen 
motie van afkeuring in, gelijk de heer 
Bakker zei, maar verzoek de Regering 
om zich van dit soort uitlatingen te 
onthouden. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! In mijn denken betekent dit 
- ik ben blij dat de heer Van Ameis-
voort mi j daarin is bijgevallen - dat het 
welke minister van dit kabinet ook 
nooit zou zijn toegestaan, noch met de 
benen op tafel, noch anderszins, om 
eens hardop te filosoferen over denke-
lijke toekomstige ontwikkelingen. Deze 
minister heeft zijn loyaliteit aan het re-
geerakkoord betuigd en ik kan na deze 
interventie van de heer Engwirda niet 
anders concluderen dan ik eerder 
reeds geconcludeerd heb. 

D 
Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank die leden die 
woorden van tevredenheid hebben 
uitgesproken over de bijstelling van de 
regeringsvoornemens met betrekking 
tot het dekkingsplan. Met name dank 
ik ook diegenen die in mijn antwoord 
in tweede termijn aanleiding hebben 
gevonden eerder ingediende moties in 
te trekken. 

Was er bij de heer Joekes sprake van 
een soort scheur-woede - waarbij ik 
ook wel weet dat de Miljoenennota bij-
na te dik is om door te scheuren op de 
manier waarop hij het andere stuk 
doorscheurde-, bij de heer Koning 
leek sprake te zijn van een speur-woe-
de, naar mijn idee evenwel zonder re-
sultaat. Hij sprak over de vraag of de 
wetsontwerpen - haastige spoed is 
zelden goed zei hij - de technische 
toets der kritiek zouden kunnen door-
staan en refereerde daarbij aan de 
technische nota van wijziging met be-
trekking tot concentraten in het accijns 
over de frisdranken. 

Het is niet zozeer de verbetering van 
een technische onjuistheid als zodanig 
die in het wetsontwerp zat - zo moet ik 
de heer Koning ten overvloede duide-
lijk maken - , maar resultaat van een 
nadere afweging ter zake van de vraag 
wat beter is: het regelen van de maat-
staf van heffing in de wet of bij 
beschikking. Die nadere afweging 
heeft alsnog geleid tot de conclusie, 
kijkende naar het normale patroon, dat 
dit in de wet zou dienen te gebeuren. 
Ook zonder dat hieromtrent vanuit de 
Kamer opmerkingen zijn gemaakt en 
ook zonder dat de speurwoede van de 
heer Koning, heel geconcentreerd, op 
de concentraten, dit aan het licht heeft 
gebracht, heb ik gemeend deze wijzi-
ging alsnog aan de Kamer te moeten 
voorstellen. 

De heer Koning (VVD): Het punt is, dat 
wetgeving altijd de nodige bedacht-
zaamheid en tijd vraagt. Het probleem 
van nota's van wijziging op het laatste 
moment is, dat daarmee de meest ver-
velende dingen kunnen gebeuren. Ja-
ren geleden is het gebeurd dat iemand 
de Kamer verweet dat door een nota 
van wijziging gaten in het wets-
ontwerp waren geschoten. Ik zou dit 
verwijt niet graag opnieuw krijgen. 

Staatssecretaris Kombrink: Ik ben het 
volstrekt met de heer Koning eens als 
het gaat over te betrachten zorgvuldig-
heid. Ik herinner mij dat ook in de afge-
lopen jaren, waarin zijn fractie aan het 
kabinet deelnam, nimmer op het laat-
ste moment nota's van wijziging aan 
de Kamer zijn voorgelegd. 

De heer Koning (VVD): Goed geheu-
gen! 

Staatssecretaris Kombrink: De verho-
ging van de motorri jtuigenbelasting 
voor LPG heeft, na aanvankelijke in-
stemming, toch niet de goedkeuring 
van de heer Koning en zijn fractie kun-
nen wegdragen. Ik ben het wat dit be-
treft volstrekt met de heren Van 
Amelsvoort en Wöltgens eens, dat het 
maar de vraag is of voor die nadere 
stellingname van de heer Koning zulke 
sterke argumenten aan te voeren zou-
den zijn. Ook de heer Schutte heeft 
over dit ontwerp vragen gesteld waar-
op ik graag zal ingaan. De overweging 
of een aanpassing in het wetsontwerp 
zou dienen plaatste vinden aan de 
hand van de prijsontwikkeling die zich 
sinds de indiening van het wets-
ontwerp heeft voorgedaan, en waarbij 
aanvankelijk als peildatum februari 
van dit jaar was genomen, heeft mij -
voorafgaand aan dit debat - al op 
een eerder ti jdstip beziggehouden dan 
dat de behoefte aan een wijziging van 
de accijnsvoorstellen opkwam. Ik zeg 
dit in alle eerlijkheid. 

Immers, ik meende dat de vraag of 
die aanpassing aan de prijsontwikke-
ling, een actualisering onder handha-
ving van de uitgangspunten van het 
wetsontwerp, onder ogen diende te 
worden gezien. In de commentaren op 
het wetsontwerp werd echter kritiek 
geleverd op het feit dat dit wets-
ontwerp vooruit loopt op de publikatie 
van de zogenaamde integrale LPG-no-
ta, die het komend voorjaar wordt uit-
gebracht en men wi l eigenlijk eerst die 
nota behandelen. 

Dit is voor mij de reden geweest om 
niet met een nader voorstel op dit punt 
aan de Kamerte komen. Nu in dit de-
bat de behoefte naar voren is geko-
men om het accijnspakket op een aan-
tal onderdelen te matigen en de sug-
gestie, ook van de kant van de Kamer 
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in meerderheid ter tafel is gebracht om 
tot die actualisering van de aanvanke-
lijk gehanteerde uitgangspunten bij 
het LPG-wetsontwerp over te gaan, 
meen ik dat daartegen geen enkel be-
zwaar op grond van de logica - wij tre-
den het aanvankelijke kader ook niet te 
buiten - kan worden ingebracht. 

Nu dit de situatie is, begrijp ik niet 
goed hoe de heer Koning wel kon in-
stemmen met het aanvankelijke ont-
werp en nu plotseling niet meer, nu 
een nota van wijziging in de actualise-
ringszin is ingediend. 

Met betrekking tot de Kostenwet 
heeft de heer Koning wel zijn steun uit-
gesproken; dat is tenminste iets! 

De heer Koning (VVD): Alle beetjes tel-
lenl 

Staatssecretaris Kombrink: De heer 
Wöltgens heeft met betrekking tot het 
alternatieve pakket, gevraagd of de Re-
gering ervoor wil waken dat bij de 
technische herziening in de bijzondere 
verbruiksbelasting, waarnaar de heer 
Couprie eerder had geïnformeerd, de 
modale auto's daarbij in het geding 
zouden komen. Er ligt nu een draai-
punt - ik wi l niet al te zeer in details 
treden - bij de prijsklasse van onge-
veer f 22.000; een wat abrupte over-
gang. 

Het kiezen van een gelijkmatiger pa-
troon waarbij inderdaad enige lasterv 
verzwaring voorduurdere auto's zal 
optreden, betekent op een onderdeel 
van het traject enige verlichting ten 
opzichte van het huidige tarief en voor 
het andere betekent het enige heel be-
perkte verzwaring, zolang men nog 
niet in de dure categorieën terecht 
komt. 

Zolang ik nog niet definitief heb be-
slist over de modaliteiten en zolang ze 
nog in beraad zijn, kan ik geen precieze 
kwantitatieve uitspraken doen, maar ik 
denk dat de modale auto, afhankelijk 
van wat je daaronder verstaat, niet in 
het geding komt en mocht daarvan 
sprake zijn, misschien alleen in positie-
ve zin. Dit geldt in ieder geval voor de 
goedkoopste categorieën. 

De heer De Vries is teruggekomen 
op het onderwerp van de zelfstandigen-
aftrek. Hij heeft door de nadere stel-
lingname van zijn fractie geholpen de 
keuze terug te brengen tot de twee 
hoofdmogelijkheden die ik in mijn ant-
woord in eerste termijn al heb ge-
schetst. Ik heb toen gezegd, dat wat 
ongelijksoortige grootheden worden 
vergeleken voor de te kiezen weg, als 
je weet dat beide op financiële gron-
den niet tegelijk kunnen. Beic?rf hebben 
voor- en nadelen. Ik heb mijn voorkeur 

uitgesproken. Na de nadere steliingna-
me van de heer De Vries en zijn fractie 
is het duidelijk, dat een meerderheid 
voor het door hem ingediende amen-
dement is. 

Ik heb goed geluisterd naar hetgeen 
de heer Wöltgens daarover heeft ge-
zegd, namelijk dat de PvdA, zoals de 
zaken er nu voor staan, bereid is die 
gedachtengang alsnog te accepteren. 
Hij heeft de Regering zelfs een sugges-
tie gedaan en de vraag opgeworpen 
of de Regering het amendement niet 
kan overnemen. Mijnheer de Voorzit-
ter! De Regering is bereid dat te doen. 
Ik heb tot nu toe geen tegengeluiden 
van de kant van de Kamer gehoord. 
Als die niet alsnog komen, is de Rege-
ring bereid het amendement over te 
nemen. 

De Voorzitter: Aangezien het amende-
ment-B. de Vries c.s. (17154, nr. 8) 
door de Regering is overgenomen, 
maakt het geen onderwerp van be-
raadslaging meer uit. 

Staatssecretaris Kombrink: Mijnheer 
de Voorzitter! Ten slotte wil ik in het 
kader van de zelfstandigenaftrek nog 
even reageren op een punt van de 
heer Schutte, namelijk de indexatie die 
tot nu toe volgens hem geen rol heeft 
gespeeld bij de zelfstandigenaftrek. Hij 
was blij dat ik het als vanzelfsprekend 
beschouw dat in de studie dat onder-
werp aan de orde komt. 

De reden dat het tot nu toe nooit aan 
de orde is geweest, is dat wi j altijd een 
tijdelijke regeling hebben gehad en dat 
indexatie daarin niet past. Mocht de 
studie leiden tot een permanente af-
trek, dan is het nog geen automatisme 
dat voor indexatie wordt gekozen, 
maar de vraag gaat dan wel wat meer 
klemmen. 

Wat de bejaardenaftrek betreft, heeft 
de heer De Vries gezegd dat ik de deur 
niet wi jd open heb gezet, maar op een 
kier. Hij heeft de hoop uitgesproken 
dat ook andere fracties nadere over-
wegingen wil len wijden aan de rege-
ringsvoorstellen. Ik ben er blij mee dat 
het de heer De Vries nu mogelijk is in-
stemming te betuigen met het door 
ons ingediende wetsontwerp op dit 
punt. Ik heb er mijnerzijds geen be-
hoefte aan veel toe te voegen aan de 
woorden die ik in tweede termijn heb 
gesproken. 

Ik zie eventueel beraad met de Ka-
mer, als zij dat wi l , tegemoet. De heer 
De Vries kent mijn standpunt en kent 
het wetsontwerp dat wi j aan de Kamer 
hebben voorgelegd. Ik verneem graag 
met het open oor, waar de heer De 
Vries het steeds over heeft, of ter zake 
relevante nadere overwegingen opko-

men, waar ook ik opnieuw over zou 
moeten nadenken. Het zijn posities die 
ik tot nu toe niet overzie. Maar je weet 
het nooit in het leven; ze kunnen altijd 
ontstaan. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Over de afzonderlijke wetsontwerpen 
wordt geen beraadslaging gevoerd. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen te houden aan het slot van de-
ze vergadering. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Afwijking van de aanpassingsme 
chanismen bij de herziening van het 
wettelijk minimumloon, enige sociale 
verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioen per 1 
januari 1982 (17 199); 

Verlenging van de Wet van 7 maart 
1980 (Stb. 81) alsmede enkele wijzi-
gingen van de Wet op de Loonvor-
ming (17202). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Schutte (GVP): Mijnheer de 
Voorzitter! Over één kernpunt wil ik de 
Minister nog nader horen. Ik heb de in-
druk dat hij er wat gemakkelijk aan is 
voorbijgegaan. Ik doel op de vraag of 
het binnen het kader van de geldende 
casu quo de te wijzigen Wet op de 
loonvorming mogelijk is, vormen van 
inkomenspolitiek in rekening te bren-
gen. Ik heb in eerste termijn gewezen 
op de bepaling in de Wet op de loon-
vorming, die ook voorkomt in de ge-
wijzigde versie, dat het moet zijn in het 
belang van de nationale economie. De 
Minister heeft in algemene termen ge-
antwoord, dat het duidelijk is dat in het 
geheel van het economisch beleid de 
inkomensvorming een belangrijk be-
standdeel is. 

Het spreekt vanzelf dat de inkomens-
vorming een belangrijk bestanddeel is 
van het gehele economische gebeu-
ren. Daaraan twijfel ik geen moment. 
De concrete vraag is evenwel of het 
mogelijk is binnen de tekst van de wet, 
dus in het belang van de nationale 
economie, inkomenspolitiek te bedrij-
ven. Het is buiten kijf dat de Minister 
het wenselijk vindt. Anderen daarente-
gen zullen het niet wenselijk vinden. 
Mijn vraag is of het wetteli jk mogelijk 
is. Mijns inziens is het niet eerder ge-
beurd, zoals de Minister ook met zo-
veel woorden heeft erkend. Hoe inter-
preteert hij die formuler ing uit de wet? 
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D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het kabinet gaat zich bera-
den en voor kerst, volgende week dus, 
krijgen wi j een brief met conclusies en 
eventuele maatregelen. Zal er nu op 
geen enkele wijze meer getracht wor-
den tot centrale afspraken te komen? 
Hoe gaan wi j verder met het industrie-
beleid, met het beleid voor de arbeids-
markt en natuurlijk met name met het 
werkgelegenheidsplan van de heer 
Den Uyl zelf? Het lijkt mij dat hij daar-
voor toch zeker de sociale partners op 
centraal niveau nodig heeft. Hoe gaat 
dat in zijn werk? 

Eventuele maatregelen zullen geno-
men worden op basis van de loon-
voorziening die nu ter discussie staat. 
Besluiten zullen niet eerder vastge-
steld worden dan nadat tien dagen zijn 
verstreken na mededeling. Dit is een 
tekst uit de wet die daarin inderti jd 
door toedoen van de VVD is opgeno-
men. Hoe gaat dat dan de komende 
dagen, gezien ook het kerstreces, in 
zijn werk? Wordt de Kamer dan niet op 
een gegeven moment, vanwege dat 
reces, buiten gesloten? 

De Minister wi l de betekenis van de 
bouwtoeslageliminering niet minima-
liseren. Ik wi l dat ook niet. Het voorstel 
is voor de Minister en de Partij van de 
Arbeid pijnlijk. De Minister heeft eerlijk 
gezegd dat de argumentatie voor het 
voorstel van puur financiële aard is; er 
is sprake van een noodsituatie. Ik heb 
in ieder geval goed genoteerd dat de 
heer Poppe duidelijk heeft gezegd dat 
er voor één keer een afstand is gescha-
pen. 

Dat is in ieder geval duidelijk ge-
zegd. De Minister is nog niet zo ver ge-
gaan dat hij het jawoord kan geven 
aan die bruto koppeling op afstand, zo-
als ik het had genoemd. Dat laat ik dan 
maarzo. Hij zegt het ook niette kun-
nen, want het kabinet heeft het koop-
krachtverlies voor de minima tot 1 % 
weten te beperken. Dan vergeet hij 
echter toch dat het koopkrachtverlies, 
conform een volledig doorwerkende 
regelingsloonindex, netto 0,6 a 0,7 zou 
zijn. Het verschil maakt de afstand uit 
en dat is het enige dat telt. 

Voor ons staat in elk geval één ding 
vast, al zegt de Minister dat niet open-
lijk. Door de omstandigheden mak ge-
maakt is er in ieder geval één schaap 
en wel een belangrijk schaap over de 
dam, de heer Den Uyl zelf. Hij voelt 
zich daar nog wat schaapachtig onder 
en daar hebben wi j ook wel begrip 
voor. 

Om het kabinet voor de toekomst te 
behoeden voor meer van deze koppe-
lingen op afstand deed de heer De 

riTifjTiTlTlTiT 
• • • • • • • • • • • • • I » 
lilljilllllllll 

De heer De Korte (VVD) 

Vries van het CDA op zeer voorzichtige 
wijze de suggestie om de verwerking 
van toeslagen voor inconveniënten 
buiten het aanpassingsmechanisme te 
brengen. De heer Den Uyl voelde daar 
niet zoveel voor. Voorzichtigheid blijft 
geboden, zei hi j . Wij hadden dus de 
ene voorzichtige opmerking tegenover 
de andere voorzichtigheid. 

Wij hebben in het verleden op dat 
punt een amendement ingediend en 
dat is verworpen. Er is nu echter spra-
ke van een evolutie in de gedachten-
vorming van de fractie van het CDA. 
Tegen die achtergrond wi l ik toch eens 
kijken hoe een kameruitspraak daar-
over eruit kan zien. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Korte, 
Van Aardenne, Joekes, Koning en Keja 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoorde de beraadslaging; 

overwegende, dat de sinds dit jaar 
sterk in de belangstelling staande 
toeslagen voor vuil en onaangenaam 
werk steeds bredere toepassing vin-
den; 

voorts overwegende, dat toeslagver-
werking in de schaallonen gezien de 
economische omstandigheden eerder 
zal toe- dan afnemen; 

verzoekt de Regering te overwegen, 
toeslagen voor inconveniënten buiten 

het aanpassingsmechanisme te bren-
gen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 7 (17 199). 

De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft ook ge-
zegd dat wat betreft de doorwerking 
naar de collectieve uitgaven het om 
het even is of de verdiende lonen in-
clusief de toeslagen of de regelings-
loonindex met schokgewijze aanpas-
sing bij verwerking gevolgd wordt. Ik 
meen dat daarmee ook alle pogingen 
van de fracties van D'66 en PvdA om 
een soort rookscherm over dit wets-
ontwerp op te trekken via studies en 
onderzoeken naar een index op basis 
van het verdiende loon zijn doorge-
prikt. Die studies kunnen wi j verder 
maar beter niet laten uitvoeren. Dat 
scheelt weer ambtelijke t i jd. 

Over de verlenging van de loonvoor-
ziening wi l ik twee dingen duidelijk 
stellen. Vergeleken moeten worden 
het looninstrument van 1971 - de wet 
zoals die luidde vóór 6 maart 1980 -
met de tijdelijke loonvoorziening die 
nu ter discussie staat. Vergeleken 
moeten verder worden een loonpauze-
besluit, dat een soort afkoelingsperi-
odetot maximaal zes maanden kan in-
houden, met een beperkt of algemeen 
loonmatigingsbesluit. Dat is de zuivere 
vergelijking. Het kabinet heeft nadruk-
kelijk gekozen voor een verlenging van 
de tijdelijke loonvoorziening en voor 
een mogelijk loonmatigingsbesluit dat 
daarop is afgestemd. 
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De Korte 

Het kabinet deed dit in grote spoed. 
Dat moet een reden hebben. Ik kan 
geen andere reden zien dan de afkon-
diging voor 1 januari a.s. van een ni-
vellerende, partiële loonmaatregel. Ik 
kan natuurlijk niet helemaal in de toe-
komst kijken, maar al die haast van de 
heer Den Uyl moet toch een reden 
hebben. Daarom gooi ik het daar maar 
op. Als het dat is, dan heeft het kabinet 
en heeft de heer Den Uyl kennelijk 
geen enkel vertrouwen in de centrale 
CAO-onderhandelingen op basis van 
het inkomensplaatje van het regeerak-
koord. 

Als men de sociale partners op dat 
punt niet vertrouwt, dan moet er na-
tuurli jk wel een looninstrument ko-
men. Als het kabinet de sociale part-
ners wel zou vertrouwen, dan had het 
die haast helemaal niet hoeven te ma-
ken. 

Het kabinet zou dan door middel van 
het looninstrument van 1971 voorlo-
pig voldoende hebben. Zou de zaak 
dan toch uit de hand lopen, dan kan de 
Minister een loonpauze afkondigen. In 
de t i jd van de loonpauze kan hij dan 
een nieuwe loonvoorziening indienen. 
Wanneer dit gebeurt, dan is er echt 
iets misgelopen. Dat is nu allemaal 
nog niet het geval. Het berust nu alle-
maal op onzekerheid en wellicht op 
wantrouwen van de kant van het kabi-
net en de Minister. 

Ik concludeer dat de Minister de so-
ciale partners, wat de gewenste nivel-
lering betreft, de hoek niet om ver-
trouwt. Ik voorspel dat wi j met een 
soort 'aftoppingsknoetje' te maken 
krijgen. De Minister deelt de opvatting 
van velen dus blijkbaar niet, namelijk 
dat nu voldoende is genivelleerd. Hier-
mee poneer ik voorlopig een stelling. 
De heer Den Uyl heeft zojuist gezegd 
dat - 1 % to ten met - 4 % een redelijke 
verdeling van lasten is, ook na alles 
wat eraan vooraf is gegaan. 

Ik heb er het boekje over inkomens 
van het VNO op nageslagen. Je kunt 
dan voorrekenen dat de minima van 
1974tot 1 9 8 5 - w i j houden het inko-
mensplaatje van het kabinet aan - in 
koopkracht 20% stijgen. In dezelfde 
periode dalen modaal met 2%, twee-
maal modaal met 15% en viermaal 
modaal met 30%. Als dat geen onrede-
lijke nivelleringspercentages zijn, dan 
weet ik het niet. Het meest in strijd met 
de belangen van de nationale econo-
mie is natuurlijk het verschil dat op-
treedt tussen modaal en min imum, de 
modale vakman en de minimum-inko-
menstrekker. 

Ik heb met veel belangstelling de 
discussie gevolgd over net amende-

ment-Weijers en Nypels. De een be-
oogde er een floret mee te kunnen 
trekken, de ander een bijl met een ge-
profileerd hakvlak. Ik wacht de verdere 
discussie in tweede termijn met enige 
spanning af. 

Ik concludeer dat het niet verstandig 
zou zijn als wij nu te maken zouden 
krijgen met een algemene of partiële 
loonmaatregel, en wel om een aantal 
redenen. Reeds vijfmaal is door de Re-
gering in de afgelopen 8 jaar in de vrije 
loonvorming ingegrepen. Ook hebben 
wi j , internationaal gezien, met ver-
plichtingen rekening te houden, niet in 
het minst met de verplichtingen krach-
tens het Europees Sociaal Handvest en 
met de verplichtingen die wi j zijn aan-
gegaan in het kader van het ILO-ver-
drag. Dit verdrag stelt aan het over-
heidsingrijpen terzake criteria. Deze 
criteria houden in dat het een uitzon-
derlijke maatregel moet betreffen, dat 
het tot het allernoodzakelijkste beperkt 
blijft, dat het een redelijke termijn niet 
mag overschrijden en dat het met 
waarborgen omkleed moet zijn, die de 
levensstandaard van werknemers be-
schermen. Dat zijn zeer klemmende 
criteria waaraan een loonmaatregel, 
en zeker de zoveelste, zou moeten vol-
doen. 

Ik wijs er ook op dat in het algemeen 
grote behoefte gevoeld wordt aan 
loondifferentiatie. Deze kan alleen in 
vrije en decentrale onderhandelingen 
tot stand gebracht worden. Om al die 
redenen zegt de fractie van de VVD dat 
het buitengewoon verstandig zou zijn 
van de Regering om uiterst terughou-
dend te zijn met het nemen van maat-
regelen, algemene of partiële. Zij zou 
zeker geen maatregel moeten nemen, 
zolang de CAO-onderhandelingen niet 
tot een duidelijk beeld leiden. In deze 
zin wil ik om een kameruitspraak vra-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De Korte, 
Van Aardenne, Joekes, Koning en Keja 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat in de afgelopen acht 
jaren vijf maal door de Regering in de 
vrije loonvorming is ingegrepen; 

overwegende, dat in antwoord daarop 
de International Labour Conference de 
Regering dit jaar nadrukkelijk heeft 
voorgehouden dat looningrepen 
slechts bij uitzondering en tijdelijk 
hebben plaats te vinden; 

voorts overwegende, dat een nieuwe 
loonmaatregel op gespannen voet kan 
komen te staan met het Europees So-
ciaal Handvest; 

van mening, dat aan de door de soci-
ale partners gevoelde behoefte tot 
loondifferentiatie alleen in vrije en de-
centrale onderhandelingen kan wor-
den voorzien; 

dringt er bij de Regering op ian uiterst 
terughoudend te zijn met het nemen 
van eventuele maatregelen in de loon-
en inkomenssfeer die de onderhande-
lingsvrijheid van de sociale partners 
zouden beperken en zolang de CAO-
onderhandelingen niet tot een duide-
lijk beeld hebben geleid in ieder geval 
geen enkele loonmaatregel te treffen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 9 (17 202). 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
gegeven antwoorden. Naar aanleiding 
van deze antwoorden wil ik nog een 
aantal opmerkingen maken. Ik werk 
daarbij in omgekeerde volgorde en wi l 
eerst aandacht besteden aan het wets-
ontwerp tot eliminatie van de toeslag-
verwerking uit het indexeringsmecha-
nisme. Met voldoening noteer ik, dat 
de Minister opnieuw heeft gezegd, dat 
hij met kracht een studie zal bevorde-
ren naar het vinden van een beter in-
dexeringsmechanisme. 

Ik denk dat dit belangrijk is, omdat 
ook deze geschiedenis weer leert, dat 
wi j moeten voorkomen, dat wi j door 
het oplopen van achterstanden door 
het aanvankelijk niet verwerken van 
feitelijke loonontwikkelingen in de re-
gelingsloonindex omdat het om toe-
slagen gaat, telkens weer in deze 
dwangsituatie komen. En wel omdat 
dan het redresseren van die misgroei 
zoveel budgettaire moeilijkheden op-
levert, dat langzaam maar zeker de af-
stand tussen het niveau van het mini-
mumloon en van de sociale uitkerin-
gen en dat van het verdienen loon in 
het particuliere bedrijfsleven groeit. 

Ik vind het daarom een heel belang-
rijke zaak, dat wij met kracht blijven 
zoeken naar de mogelijkheid om die 
feitelijke loonontwikkeling bij de her-
zieningen van het niveau van de soci-
ale uitkeringen en van het min imum-
loon directer te volgen zodat er niet 
geleidelijk zo'n grote afstand ontstaat. 

Wat het wetsontwerp wijziging van de 
loonwet betreft, zijn wi j bereid dat 
wetsontwerp te aanvaarden, hoewel 
naar onze smaak de randvoorwaar-
den, die wi j in het algemeen zouden 
wil len stellen aan de mogelijkheid 

Tweede Kamer 
10 december 1981 Loonvorming 1053 



Poppe 

voor de overheid om de loonvorming 
rechtstreeks te bepalen, slechts zeer 
ten dele zijn vervuld. Ik heb hiervoor 
een drietal randvoorwaarden ge-
noemd. 

Er is er eigenlijk slechts een in de 
tekst van het wetsontwerp duidelijk 
genoemd. Het gaat hierbij om de voor-
waarde, dat het ingrijpen van de over-
heid gericht is op het scheppen van 
een betere inkomensverdeling. In de 
tekst wordt gezegd, dat die regelen, als 
ze gedifferentieerd worden, gericht 
moeten zijn op inkomenscategorieën. 

De andere randvoorwaarden, zoals 
de controle van mensen in de bedrij-
ven op de naleving - ook bij hogere 
personeelscategorieën - van de opge-
legde loonmatiging en van de controle 
en de zeggenschap van werknemers 
op de besteding en het omzetten van 
loonruimte in werkgelegenheid, zijn 
onvoldoende neergelegd. 

Ik constateer wel met voldoening, 
dat de Minister heeft aangeduid, dat 
deze randvoorwaarden niet alleen zou-
den moeten worden gesteld aan het 
wetsontwerp, doch ook aan de wijze 
van toepassing. Ik neem dan ook aan, 
dat wanneer er van deze bevoegdhe-
den door het treffen van maatregelen 
gebruik zal worden gemaakt, dan in-
derdaad ook aandacht zal worden be-
steed aan de controle op de naleving 
en de mogelijkheid tot medezeggen-
schap over de besteding van de resul-
taten. 

Op mijn vraag om de Wet op de On-
dernemingsraden te veranderen in die 
zin, dat daarin een verplichting zou 
worden opgenomen om een voort-
schrijdend investeringsplan aan de on-
dernemingsraad voor te leggen, heeft 
de Minister gezegd, dat er een discus-
sie mogelijk is over de vraag of onder-
nemingsraden, die daarop staan, dat 
nu al op grond van de wet zouden kun-
nen vragen. 

Ongetwijfeld kan een onderne-
mingsraad die erop staat de onderne-
mer vragen, op grond van naar ik 
meen artikel 31 van de Wet op de on-
dernemingsraden, aan te geven wat de 
verwachtingen van de ondernemer 
over de ontwikkeling van de onderne-
ming zijn. Dat is echter wat anders dan 
de onderneming de verplichting op-
leggen, in ieder geval een investerings 
plan te maken. Het bezwaar tegen de 
huidige regeling in de Wet op de on-
dernemingsraden van de bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad is, dat 
alles is opgehangen aan de vraag of 
een ondernemer een plan maakt. Mijn 
voorstel is, in de wet de verplichting 
om zo'n plan te maken op te nemen. 

zodat de mensen ervan verzekerd kun-
nen zijn dat zij jaarlijks de kans krijgen, 
daarover advies uit te brengen. 

Een andere randvoorwaarde is het 
ook beheersen van inkomens van an-
dere groepen. De Minister heeft gewe-
zen op de net bij ons binnengekomen 
brief over het beleid ten aanzien van 
de vrije beroepsbeoefenaren. Ik con-
stateer daarbij met voldoening, dat de 
Regering van plan is de instrumenten 
die daarvoor op dit moment ter 
beschikking staan intensief te gebrui-
ken. Ik dring erop aan dat het niet blijft 
- het zou in strijd zijn met de geest van 
de opmerkingen die ik heb gemaakt -
bij het gebruik maken van bestaande 
instrumenten, maar dat juist wordt ge-
zocht naar meer instrumenten. Die 
ontbreken nog zozeer in deze sector. Ik 
vestig met name nog de aandacht op 
de Wet tarieven gezondheidszorg, die 
pas is ingegaan en mogelijkheden op 
dat terrein biedt. Ik wijs met name ook 
op de mogeli jkheid, via de Wet voor-
zieningen gezondheidszorg aandacht 
te besteden aan het vestigingsbeleid 
van vri je beroepsbeoefenaren. Ik heb 
gesuggereerd, met de Kamer in discus-
sie te treden over de uitgangspunten 
bij het herzien van prijsvoorschriften. 
Wij zien met belangstelling uit naar na-
dere mededelingen die wi j daarover 
zullen ontvangen, op grond van over-
leg tussen de Minister en zijn ambtge-
noot van Economische Zaken. Wij zul-
len ook overwegen op welke wijze wi j 
dit onderwerp opnieuw in bespreking 
kunnen brengen. 

Het hoofdpunt van dit debat was wel 
de vraag, of al dan niet de mogelijk-
heid moet worden geopend tot ingrij-

pen in afzonderlijke contracten. Wij 
zijn verrast door het zonder overleg 
met de coalitiepartner indienen van 
een amendement op een zeer gevoelig 
punt. Tijdens het debat is onzekerheid 
ontstaan. 

De heerWeijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Hiertegen maak ik bezwaar. 
Ik heb de heer Poppe al een aantal da-
gen geleden meegedeeld welke onze 
opvattingen over dit punt waren. 

De heer Poppe (PvdA): Dat is heel wat 
anders. Wij hebben ook van ons hart 
geen moordkuil gemaakt ten aanzien 
van de vraag wat wi j zoal wensten. Dat 
de zaak op scherp zou worden gezet 
door de indiening van een amende-
ment is volslagen nieuw. 

De heer De Korte (VVD): Leuke coali-
t ie! 

De heer Poppe (PvdA): Tijdens het de-
bat is onzekerheid ontstaan over de 
bedoeling van het amendement. Er 
zijn duidelijke verschillen tussen de 
motieven van de heer Weijers en de 
heer Nypels. De heerWeijers is duide-
lijk genoeg geweest. Als er CAO's ko-
men die om welke reden dan ook af-
wijken van hetgeen de heerWeijers 
wenselijk vindt, moet het naar de me-
ning van de heerWeijers mogelijk zijn, 
in afzonderlijke bedrijfstakken regelen 
te stellen. Wi j vinden dat uitermate on-
gewenst. 

Er wordt een druk gelegd op alle 
contractonderhandelingen, zelfs als 
het gaat om CAO's die een minimale 
invloed hebben op het niveau van de 
loonontwikkeling en zelfs als het gaat 
om CAO's waarbij er misschien wel 

Achter het spreekgestoelte staat de heer Poppe (PvdA). Hij wordt in zijn betoog onderbroken door 
de heer De Korte IVVD) 
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maximale redenen zijn om hoge eisen 
te stellen, hetzij als breekijzer voor an-
dere zaken, die wi j wel wi l len, zoals 
herverdeling van arbeid, hetzij om de 
alleszins gerechtvaardigde wens van 
het inhalen van achterstanden. 

Het amendement bevat een formule, 
die ertoe leidt, dat de differentiatie ge-
richt op inkomenscategorieën weg-
valt. Een groot voordeel van de ons 
overigens niet zo verschrikkelijk sym-
pathieke wetswijziging was, dat dit ka-
binet duidelijk liet blijken dat het de 
noodzakelijk geachte inkomensmati-
ging wilde realiseren volgens het prin-
cipe dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen. Dat 
dit voordeel wegvalt vind ik uitermate 
bezwaarlijk voor het kunnen functione-
ren van dit kabinet bij de inkomensver-
deling. 

De heer Bakker (CPN): Heb ik het nu 
goed begrepen - ik ben het overigens 
met uw overwegingen eens —dat u het 
amendement zo uitlegt als ook de heer 
Weijers doet? 

De heer Poppe (PvdA): Ik sprak over de 
vraag wat de heer Weijers ermee be-
doelt. De heer Nypels wi l de mogelijk-
heid creëren van een nadere detaille-
ring van een algemene regeling waar-
bij hij ook andere aspecten dan inko-
menscategorieën op het oog heeft. Ik 
denk dat dit mogelijk is in de door de 
Minister voorgestelde regeling voor 
zover die detaillering verband houdt 
met inkomens. 

Voor zover het niet kan, is er ook nog 
altijd de mogeli jkheid om ontheffing of 
vrijstelling te verlenen. Ik zie daarom 
niet goed waarom de heer Nypels aan 
dit amendement heeft meegewerkt, 
want het kan op een totaal andere ma-
nier uitwerken. De Weijers heeft al uit-
gelegd wat zijn bedoeling is. Wil de 
heer Nypels echt meewerken aan het 
creëren van een situatie zoals de heer 
Weijers die voor ogen staat? 

De heer Bakker (CPN): U vindt dus dat 
het amendement de betekenis heeft, 
die de heer Weijers eraan geeft? 

De heer Poppe (PvdA): Jazeker en ik 
v imd dat een uitermate onwenselijke 
zaak. 

De heer Bakekker (CPN): Dat is duide-
lijk. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hopen dat dit kabinet 
onder andere door de wijze waarop 
deze kwestie wordt geregeld zijn doel-
stelling - een gericht werkgelegen-
heidsbeleid, mogelijk gemaakt door 
een eerlijke lastenverdeling en door 

het scheppen van een vertrouwensre-
latie met de vakbeweging - zal kunnen 
realiseren. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik maar met het ge-
makkelijkste onderwerp beginnen. Ik 
ben de Minister dankbaar voor de ant-
woorden, die ik op een aantal vragen 
heb gekregen. Het is mij echter opge-
vallen dat ik op een paar vragen geen 
antwoord heb gekregen. Ik noem mijn 
vragen over de uitzonderlijke financië-
le situatie waarin deze uitzonderlijke 
maatregel moet worden genomen. Ik 
heb de Minister gevraagd of hij het 
waarschijnlijk acht dat in de komende 
jaren de budgettaire situatie gemakke-
lijker zal zijn dan thans het geval is. 

Ook heb ik hem gevraagd of hij niet 
verwacht dat de neiging om in de 
moeilijke sobere jaren van matiging, 
die voor ons liggen, veel oude toesla-
gen in de schalen te verwerken niet zal 
toenemen. Daarnaast heb ik gespro-
ken over toeslagen die met name be-
doeld zijn om bepaalde ongemakken 
te compenseren en waarvan het de 
vraag is of het redelijk is dat ze door-
werken in de inkomens van mensen, 
die deze ongemakken niet kennen. 

De Minister heeft gezegd, dat hij er 
niet voor voelt het aanpassingsmecha-
nisme op het punt van de toeslagver-
werking nog eens kritisch te bezien. 
Dat heb ik genoteerd, evenals de toe-
zegging van de Minister na te gaan of 
het indexeringsmechanisme kan wor-
den veranderd in die zin dat het meer 
wordt afgestemd op de index van de 
verdiende lonen. Nu meen ik dat dit 
een oude discussie was en dat de vori-
ge regering op verzoek van de Partij 
van de Arbeid al eens een notitie over 
dit probleem had gemaakt. 

Ik heb echter noch van de Minister 
noch van de Partij van de Arbeid ge-
hoord dat er nieuwe gezichtspunten 
zijn waaruit blijkt dat die index meer 
perspectief biedt dan wij in het verle-
den konden constateren. 

De heer Poppe (PvdA): Ik wijs de heer 
De Vries erop dat ik zoeven bij inter-
ruptie al heb aangegeven dat het ons 
niet alleen gaat om het weer ter dis-
cussie stellen van de vraag of de index 
van de verdiende lonen moet worden 
gebruikt. Er zijn ook andere mogelijk-
heden denkbaar om te bevorderen dat 
er geen achterstanden ontstaan in het 
verwerken van feitelijke inkomensver-
beteringen die onder de vrag van toe-
slagen in bepaalde ca.o. 's opduiken. 

De heer De Vries (CDA): Kunt u dat 
dan eens wat concreter maken? 

De heer Poppe (PvdA): Ik kan wel een 
suggestie noemen. In het algemeen 
zorgt de CAO in de bouwnijverheid 
voor de grootste moeili jkheden. Op 
het ogenblik komt van de 0,47% zo'n 
0,44% uit de bouw. Het zou dan ook 
helemaal niet zo gek zijn om in de re-
gelingsloonindex eerder rekening te 
houden met het invoeren van toesla-
gen in dergelijke grote CAO's. Dat lijkt 
mij wat gemakkelijker dan de verdien-
de lonenindex over de gehele linie te 
differentiëren. Als dit mogelijk is, zijn 
wi j daar een groot voorstander van. 
Dit is een mogelijkheid om te bereiken 
dat de regelingsloonindex wat sneller 
de feitelijke verhoudingen weergeeft. 

De heer De Vries (CDA): Dit betekent 
dat hij extra zal stijgen. 

De heer Poppe (PvdA): Op korte ter-
mijn zou hij iets extra stijgen, maar op 
langere termijn zou het gevolg ervan 
zijn dat hij niet plotseling met grote 
sprongen omhoog gaat. 

De heer De Vries (CDA): Ik zie niet in 
hoe daarmee een bijdrage wordt gele-
verd aan het tegengaan van de proble-
men waarmee wij helaas ook nu weer 
worden geconfronteerd. 

De heer Poppe (PvdA): Dat zou bete-; 
kenen dat u in feite akkoord gaat met 
ontkoppeling. 

De heer De Vries (CDA): Neen, wi j heb-
ben ervoor gepleit om nog eens kri-
tisch te kijken naar de toeslagverwer-
king in het indexeringsmechanisme. 
De heer Poppe moet mij geen andere 
woorden in de mond proberen te leg-
gen. 

De heer Poppe (PvdA): Als de heer De 
Vries van mening is dat iedere sugges-
tie, die leidt tot een stijging van het 
niveau, vergeleken bij het niveau dat 
nu zou ontstaan door het elimineren 
van de bouw-CAO, dan zegt hij daar-
mee in feite dat ook toeslagen waar-
van in redelijkheid kan worden vastge-
steld dat het nieuwe elementen zijn, er 
buiten zouden moeten bli jven, omdat 
ze er nu ook buiten blijven. Dan ont-
koppelt hij in wezen de feitelijke ont-
wikkeling van de ontwikkeling van het 
niveau van de uitkeringen en de mini-
ma. 

De heer De Vries (CDA): Dan moet u 
mij toch eens uitleggen wat er in de 
toekomst gaat gebeuren. U stelt voor 
om nieuwe toeslagen sneller in de in-
dex te verwerken dan in het verleden 
het geval. Daarbij kan het voorkomen 
dat er tegelijkertijd nog oude in moet 
worden verwerkt. In dat geval wi l t u ze 
kennelijk beide meenemen. 
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De heer Poppe (PvdA): Ik sta hier de 
studie niet te verrichten. Wij hebben er 
juist om gevraagd. Ik doe slechts een 
suggestie die op bruikbaarheid kan 
worden bekeken. Misschien zijn er nog 
andere suggesties. 

De heer De Vries (CDA): Ik zie weinig 
perspectief in die weg. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog 
een korte reactie geven op de motie 
die de heer De Korte op dit punt heeft 
ingediend. Daarin proefde ik al te zeer 
de echo van mijn betoog van heden-
morgen. De heer De Korte voerde in 
zijn betoog bepaalde diersoorten ten 
tonele. Zijn motie lijkt mij te veel een 
'papegaaiemotie'. Als ik er behoefte 
aan had gehad, zou ik haar zelf wel 
hebben ingediend. 

De heer De Korte (VVD): Toen de dis-
cussie over de aanpassingsmechanis-
men werd gevoerd, heb ik deze motie 
in de vorm van een amendement aan 
de Kamer voorgehouden. Toen was 
uw fractie ertegen. Vanmorgen hoor-
de ik een ander geluid, waaruit ik con-
cludeerde dat er binnen uw fractie ken-
nelijk een evolutie aan de gang was. 
Daarin vond ik reden om dit te toetsen 
door middel van een motie. Ik vind het 
dan wat f lauw om het als een 'pape-
gaaiemotie' af te doen. 

De heer De Vries (CDA): Wij hebben 
deze suggestie vanmorgen gedaan, 
maar als wi j behoefte hadden gehad 
aan een motie op dit punt, zouden wi j 
die zelf wel hebben ingediend. Als de 
heer De Korte denkt dat hij ons daarin 
voor moet zijn, of als hij denkt dat wi j 
dat niet zouden doen, is het natuurlijk 
zijn goed recht om die motie in te die-
nen, maar net zo goed is het ons goed 
recht om aan die motie geen behoefte 
te hebben. 

De heer De Korte (VVD): Dan handelt u 
in strijd met uw eigen woorden en was 
het dus toch goed om het te toetsen. 

De heer De Vries (CDA): Neen, ik zie 
namelijk niet waarom wij gehouden 
zouden zijn om moties in te dienen als 
wij slechts een suggestie aan de Rege-
ring wi l len voorleggen. Wellicht denkt 
de heer De Korte er anders over, maar 
dat is niet onze opvatting. 

Het laatste punt waarover ik nog een 
paar opmerkingen wi l maken, is de be-
tekenis van koopkrachtplaatjes. Op dat 
punt bestaat wellicht toch een misver-
stand tussen de Minister en onze frac-
tie. De Minister heeft gezegd dat hij de 
bruto-aanpassingsmechanismen die 
in de Wet aanpassingsmechanismen 
zijn neergelegd, van groot belang 
vindt, maar dat er een nog groter be-

lang bestaat, namelijk de koopkracht-
doelstellingen van de Regering. Daar-
aan toetst de Minister alles. 

Naar ons oordeel hebben de koppe-
lingsmechanismen ten doel om ervoor 
te zorgen dat de inkomensontwikke-
ling van mensen met een minimumin-
komen, met een AOW-uitkering of met 
andere sociale uitkeringen, zoveel mo-
gelijk parallel verloopt met de inko-
mensontwikkeling van de mensen die 
onder een ca.o. vallen. Als de Rege-
ring dan koopkrachtdoelstellingen 
heeft - wat natuurlijk op zichzelf een 
goede zaak is - dan betreft dat alle in-
komenstrekkers in Nederland, ook de 
werknemers die onder een ca.o. val-
len. 

Wij vinden dat de koppelingsmecha-
nismen ervoor zorgen, dat hetgeen in 
zijn algemeenheid geldt, ook door-
werkt naar deze groepen inkomens-
trekkers. Wij vinden dat het wat al te 
zeer in de sfeer van de schijnexactheid 
komt, als tot op tienden van procenten 
nauwkeurig moet worden bekeken, of 
de parallellie wel volstrekt en volledig 
wordt bereikt. Want als dat het geval 
is, krijgen wij het gevoel dat de koppe-
lingsmechanismen als zodanig over-
bodig zijn. 

Ook als de koppelingsmechanismen 
er niet waren, zou de Regering, gelet 
op die doelstellingen, toch zeggen dat 
zij het pakket maatregelen zou nemen 
waardoor alle groepen inkomenstrek-
kers in dit land precies krijgen wat hen 
naar ons oordeel toekomt. Daarmee 
haalt de Minister naar mijn gevoel de 
betekenis van de koppelingsmechanis-
men wat naar beneden. 

D 
De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zeg de Minister gaarne 
dank voor zijn antwoord aan ons 
adres. Hij heeft een aantal vragen niet 
beantwoord, maar ik zal daar nu niet 
verder op ingaan, omdat wi j elkaar bin-
nenkort waarschijnlijk weer ontmoeten 
in een debat over het arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1982; mijn vragen hadden 
iets meer op dat onderwerp betrekking 
dan ik wilde. Ik had namelijk gezegd dat 
deze discussie zich diende te beperken 
tot de instrumenten om een verant-
woord beleid te voeren. 

Ik heb wel een enkele vraag aan mijn 
collega van de fractie van de Partij van 
de Arbeid. Als ik hem goed heb begre-
pen, heeft hij het volgende betoogd -
ik zal proberen zijn voorbeeld nog wat 
toe te spitsen. Stel dat partijen die 
bij een contract betrokken zijn, zeg-
gen dat zij de solidariteitsheffing - als 
die zou doorgaan - niet wil len en dat 
zij die door inkomensafspraken teniet 
doen. 

Nu heb ik begrepen dat de heer Pop-
pe heeft gezegd, dat dit dan wel wordt 
teruggehaald via belastingmaatrege-
len. En dat begrijp ik nu niet. Want dat 
heeft twee kanten: op de eerste plaats 
loopt dat niet in de pas met het regeer-
akkoord, dat over beheersing van de 
collectieve lastendruk spreekt. In de 
tweede plaats zou dat betekenen, dat 
als zich zo'n situatie zou voordoen, de-
genen op dat punt buiten de gewenste 
paden gaan, anderen opzadelen met 
belastingmaatregelen. Die redenering 
kan ik dus niet helemaal volgen. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het onverstandig dit 
soort vragen te stellen. Het gaat er niet 
in de eerste plaats om wat er allemaal 
moet gebeuren als er fouten worden 
gemaakt. Wij moeten uitgaan van de 
door de partners uitgesproken bereid-
heid om te zoeken naar de mogelijkhe-
den om de loonsomstijging terug te 
drukken en om te praten over het om-
zetten van loonruimte in werkgelegen-
heid. 

Elk zwaaien met een dreigement dat 
van de zijde van de overheid maatre-
gelen zullen worden getroffen als er 
iets gebeurt, bederft het klimaat waar-
in goede afspraken gemaakt zouden 
kunnen worden. Als er inderdaad be-
langrijke overschrijdingen bij belang-
rijke bedrijfstakken plaatsvinden, ont-
staat er natuurlijk een nieuwe situatie. 
Dan zal de Regering daaraan aandacht 
moeten besteden. Dan zullen wij daar-
over opnieuw beraadslagen. 

Wij moeten in de eerste plaats uit-
gaan van de veronderstelling dat wi j in 
Nederland te maken hebben met werk-
gevers- en werknemersorganisaties die 
allen duidelijk hebben gemaakt dat zij 
niet alleen op het eigenbelang uit zijn. 

De heer Weijers (CDA): Over het laat-
ste zijn wi j het snel met elkaar eens. Is 
het zwaaien met een eventuele belas-
tingmaatregel door de heer Poppe dan 
niet hetzelfde? 

De heer Poppe (PvdA): Dat heb ik hele-
maal niet gedaan. 

De heer Weijers (CDA): Ik had dat be-
g repen. 

De heer Poppe (PvdA): Dat heeft de 
heer Weijers dan verkeerd begrepen. 
Dan moet hij mijn tekst maar eens na-
lezen. 

De heer Weijers (CDA): De heer Poppe 
heeft gezegd dat, als er aanleiding toe 
bestaat, altijd via belastingmaatrege-
len kan worden gecorrigeerd. 

De heer Poppe (PvdA): Ik heb in elk ge-
val niet gesproken over afzonderlijke 
ontwikkelingen in de afzonderlijke 
ca.o.'s. 
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De heer Weijers (CDA): Daarom leg ik 
nu juist die vraag terug. Ais het over 
de gehele linie gebeurt, kan ik de rede-
nering volgen. Als het afzonderlijk ge-
beurt, kan ik de redenering niet vol-
gen. 

De heer Poppe (PvdA): Juist over die 
afzonderlijke situatie wens ik nu niet te 
spreken. Dat is in strijd met de beleids-
lijn die ik de beste vind. 

De heer Weijers (CDA): Het wordt mij 
er niet duidelijker op. 

De maatregelen worden al of niet 
gevolgd. De Minister was aan het be-
gin van een discussie met mij daar-
over. Als Regering en Kamer het wen-
selijk achten, als bij voorbeeld de mini-
ma, aangewezen op een sociale zeker-
heid, niet meer vakantietoeslag heb-
ben dan 7,5%, dat ook de anderen niet 
meer dan 7,5% hebben uit oogpunt 
van solidariteit en als dit niet wordt ge-
volgd door veranderingen in ca.o. 's, 
moeten daarbij toch vraagtekens wor-
den geplaatst. 

Ik bedoel dit heel serieus. De heer 
Poppe moet mijn woorden dan ook 
niet anders uitleggen dan ik ze bedoel. 
Als wi j van oordeel zijn dat ten behoe-
ve van 's lands economie een verla-
ging van de vakantietoeslag redelijk is 
en de onderhandelaars over de ca .o . 
dit niet overnemen, maar het laten af-
hangen van het treffen van een maat-
regel door de overheid, dan vraag ik 
mij af welke onderstroming hierin zit. 

Dit punt moeten wi j zeker op een an-
der moment, bij voorbeeld bij de be-
grotingsbehandeling, nog eens rustig 
met elkaar bespreken. Wij moeten na-
melijk die onderstroom wel goed ont-
leden. Wij kunnen niet volhouden dat 
de overheid zaken moet voorschrijven 
die geen maatschappelijke bedding 
krijgen. 

De heer Poppe (PvdA): Mij is niet ge-
bleken dat er ca.o. partners, werkne-
mers of werkgevers, zijn die zich niet 
aan die 7,5% hebben gehouden. 

De heer Weijers (CDA): Het zou in de 
lijn der logica liggen als bij de ca.o.-
voorstellen tot wijziging, overeenkorrv 
stig het gevoelen van de Kamer en de 
Regering, voorstellen zouden worden 
gedaan om de ca.o."bepalingen op 
dat punt aan te passen. 

De heer Poppe (PvdA): Ik ben het met 
de heer Weijers eens dat wij dan eens 
zouden moeten spreken over de status 
van tijdelijke maatregelen van de over-
heid en over de consequenties die dit 
moet hebben voor verworven rechten, 
die voor de langere termijn zijn vastge-
legd. 

De heer Weijers (CDA): Dat is een uit-
stekend punt voor discussie. 

Vandaag is de discussie een beetje 
opgelopen over het amendement en 
over de mogelijkheid om dit eventueel 
per ca.o. te corrigeren. De Kamer heeft 
inmiddels een herdruk van het amen-
dement gekregen. Het amendement is 
gewijzigd in een 'kruisbestuivend' ver-
keer tussen juristen van het departe-
ment en de juristen van de Kamer. Met 
de formulering die nu is gekozen is het 
amendement technisch beter gewor-
den. 

Mijn tweede opmerking is deze. Wij 
hebben niet de bedoeling - de heer 
Poppe moet dit goed begrijpen - de 
twee mogelijkheden die in de huidige 
wet zitten, betreffende het kunnen dif-
ferentiëren naar inkomen, eruit te ha-
len. Neen, wij wil len de mogelijkheid 
die de heer Albeda had, in tweeërlei 
zin, gewoon handhaven. Dat is het 
punt. Wel, nu gaat de discussie erover 
hoe dit kan worden uitgelegd. Ge-
hoord de Minister, wil ik daarover, me-
de namens college Nypels, het volgen-
de opmerken. 

Ten eerste en voor alle duidelijk-
heid: Wij wensen thans geen herstel 
van artikel 8. Wat w i j wensen is de mo-
gelijkheid van een ingreep per ca.o., 
met een duidelijke relatie met het alge-
meen sociaal-economische beleid. 

Ten tweede. Op zich zou men mijn 
bijdrage in eerste termijn verder kun-
nen uitleggen dan de heer Albeda des-
tijds in de discussie en in de stukken 
heeft bedoeld. Dit kan uiteraard echter 
niet, want ik heb gevraagd (en meer 
niet): voortzetting van de bestaande 
wet. Dit betekent een aantal randvoor-
waarden. De eerste randvoorwaarde is 
deze: er zal zo concreet mogelijk en 
openbaar duidelijk moeten zijn, wat de 
Regering een verantwoorde inko-
mensgroei voor een bepaalde periode 
acht. 

De tweede randvoorwaarde is: de 
toevoeging van de vorige minister, dat 
alvorens te kunnen ingrijpen per ca.o., 
een beperkte loonmaatregel moet zijn 
getroffen. Dit hebben wi j , bij de uitleg 
zoals deze er is, te aanvaarden. 

Ik hecht eraan daarbij nog eens de f i-
losofie van de minister van Sociale Za-
ken van het vorige kabinet te herhalen: 
'Door te kiezen voor een beperkte 
loonmaatregel wordt aan de sociale 
partners de ruimte gelaten om zelf in-
houd te geven aan bijstelling van en 
verbetering in de lonen en andere ar-
beidsvoorwaarden. Daarbij zijn zaken 
in het geding die van groot belang zijn. 
Ik denk bij voorbeeld aan het scheppen 
van mogelijkheden tot arbeidstijdver-
korting voor bepaalde beroepen, het 

scheppen van mogelijkheden voor 
deelti jdarbeid, maatregelen in de sfeer 
van knelpunten op de arbeidsmarkt en 
maatregelen voor bijzondere groe-
pen'. 

Wij hechten zeer aan deze mogelijk-
heid, mijnheer de Voorzitter. De argu-
menten daarvoor heb ik in eerste ter-
mijn genoemd en die ga ik niet herha-
len. Voor ons staat vast dat we op re-
delijke wijze hebben te bewerkstelli-
gen dat de partners binnen de nationa-
le mogelijkheden een maximale ver-
antwoordelijkheid kunnen dragen. Wij 
hebben er geen behoefte aan een alge-
mene, iedereen opgelegde loonmaat-
regel te ontlokken. Ons gaat het om 
een fijnmazige benadering. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is mij nog niet hele-
maal duidelijk wat de heer Weijers be-
doelt. Het is toch zo dat, op het mo-
ment dat er regelen worden getroffen 
op grond van het algemene economi-
sche belang, deze regelen gelden voor 
alle collectieve arbeidsovereenkorrv 
sten en bedrijfstakken en ondernemin-
gen? Op het moment dat men door die 
voorgeschreven bepalingen heengaat, 
is men daarmee toch in overtreding? 
Wat is er dan nog voor aparte bepaling 
nodig om bepaalde categorieën te be-
kijken? 

De heer Weijers (CDA): De heer Poppe 
spreekt kennelijk al vanuit een algeme-
ne loonmaatregel die getroffen is. 

De heer Poppe (PvdA): Neen, ik praat 
over de verwachting dat er bij voor-
beeld iets dergelijks komt als een loon-
maatregel, die inhoudt dat de prijs-
compensatie en de vakantietoeslag 
worden afgetopt op het moment dat 
men zich daar niet aan houdt. Dan is 
daar toch geen aparte regeling voor 
nodig? 

De heer Weijers (CDA): Er kan zich dan 
een situatie voordoen dat er in een 
ca.o. buiten de algemeen door de Re-
gering aangegeven krijtlijnen wordt 
getreden en niet alleen op het punt 
van de prijscompensatie maar ook op 
andere punten. Dan vind ik het redelijk 
dat niet heel Nederland moet zwichten 
onder een algemene loonmaatregel 
opdat punt. 

De heer Poppe (PvdA): Dat betekent 
inderdaad dat de heer Weijers de mo-
gelijkheid wenst dat er in afzonderlijke 
contracten wordt ingegrepen zonder 
dat er verder een algemene regel voor 
bestaat. 

De heer Weijers (CDA): Ik ga nu niet 
meer herhalen wat ik hierover gezegd 
heb. Men kan dat nalezen. Er behoeft 
geen onduideli jkheid over te bestaan. 
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Wij menen, dat juist ter wille van het 
voorkomen van algemene maatrege-
len, de mogelijkheid van een fi jnmazi-
ge hand voor de Minister gegeven 
moet zijn. Daar hechten wi j zeer aan. 

Wanneer de Minister dit niet in zijn 
beleid wenst op te nemen - ik heb het 
in eerste termijn reeds gezegd - dan 
zal onze animo om uitsluitend met het 
halve wetsontwerp genoegen te ne-
men, niet groot zijn. Ik doe een drin-
gend beroep op de Minister om onze 
opvatting te volgen, omdat wi j anders 
met enige problemen te maken zou-
den kunnen krijgen. En die zoeken wi j 
niet. 

De heer De Korte (VVD): Ik las in de 
NRC dat de fractievoorzitter van het 
CDA - hij is hier nu niet - gezegd heeft 
dat als er geen nota van wijziging van 
het wetsvoorstel komt - waardoor de 
mogelijkheid waarover de heer 
Weijers spreekt er komt - dan brengt de 
heer Den Uyl zijn wetsvoorstel in ern-
stig gevaar. Deelt de heer Weijers dat 
hier nu eigenlijk aan de Kamer mee? 

De heer Bakker (CPN): Dat komt dit 
keer uit Moskou! 

De heer Weijers (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik vind het een aardig ci-
taat, dat is alles. 

D 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb vanmid-
dag bij interruptie al gezegd, dat mijn 
fractie geen behoefte heeft aan het 
amendement van de heer Weijers en 
Nypels. Ik heb ook uitgelegd waarom. 
Ik wi l eigenlijk nog maar één ding zeg-
gen en dat is het volgende. Ik zou de 
Kamer wil len suggereren om de stern-
mingen over wetsontwerp 17 202, dus 
de verlenging van de wet van 7 maart 
1980, naar volgende weekte verschui-
ven. Waarom willen wi j dit? 

Een oordeel van de Regering over 
de uitkomsten van het overleg met de 
sociale partners hebben wij nog niet. 
De conclusie van de Regering hebben 
wij evenmin. Die komen binnen enkele 
dagen, zo heeft de Minister van Soci-
ale Zaken gezegd, zodat de Kamer 
daarover vóór het kerstreces nog kan 
praten. Mijn fractie zou die conclusies 
graag in haar overwegingen bij dit 
wetsontwerp wil len betrekken. 

Wij zouden het debat van vandaag 
dan volgende week kunnen voortzet-
ten, als een soort vierde termijn, en 
pas daarna over de door de Regering 
gevraagde bevoegdheden stemmen. 
De discussie over het amendement 
Weijers vormt voor dit verzoek een ex-
tra argument. 

Graag krijg ik van de Minister van 
Sociale Zaken en uit de Kamer reacties 
op deze suggestie. Naar mijn gevoel 
moet het tijdverlies in elk geval te 
overkomen zijn. 

De Voorzitter: Ik merk van mijn kant 
op, dat volgende week is voorzien in 
behandeling van de beide wetsont-
werpen in de Eerste Kamer. 

D 
Mevrouw Brouwer (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb begrepen dat de Mi-
nister van Sociale Zaken van mening 
blijft dat toeslagverwerking in de index 
moet bli jven. Hij zegt er nu wel bij dat 
uit pure financiële noodzaak de toesla-
gen nu niet moeten worden verwerkt. 
Maar wi j zien hoe zoiets uitwerkt. 

De heer De Korte van de VVD gooit 
zich als een soort vampier op de toe-
slagen en trekt bovendien steeds har-
der aan het hele mechanisme. Ik wi l 
hierbij even opmerken dat hij ook zegt 
dat er één schaap over de dam is. Hij 
spreekt daarover met zoveel deskun-
digheid, dat hij wel meer met deze 
diersoort te maken zal hebben. Er zijn 
ook nog wat andere diersoorten ge-
noemd en als wi j het dan toch daar-
over hebben, wil len wi j de Minister 
van Sociale Zaken adviseren, in dit ge-
val als waakhond te gaan optreden. 

Wij beschouwen het als een aantas-
t ing van het koppelingssysteem. Dat 
betekent dat wij het ook een aantas-
t ing vinden als het gaat om toeslagen 
voor vuil en onaangenaam werk. Dit 
zijn bijna de enige toeslagen die onder 
de huidige omstandigheden nog kun-
nen ontstaan. Volgens ons horen deze 
toeslagen ook in de index. Wij zullen 
de Minister van Sociale Zaken dan ook 
aan zijn toezegging houden, nieuw 
systeem of niet, de toeslagen te ver-
werken en de netto-nettokoppeling in 
stand te houden. 

Ik wi l nog een paar opmerkingen 
maken over de wijziging van de Wet 
op de loonvorming. Ik vind dat daar-
over wat vrijbli jvend wordt ge-
praat, in de trant van het is een in-
strument, maar wij hoeven het niette 
gebruiken. Tegelijkertijd legt de Minis-
ter wel de nadruk op de matiging van 
de vakantietoeslag en de aftopping 
van de prijscompensatie. Hij zegt ook 
nog wat over de zorgvuldigheid en het 
Europees Sociaal Handvest. 

Een essentiële vraag op dit moment 
is deze: Het is weliswaar erg mooi dat 
hierover wordt gepraat, maar welke 
onderhandelingsvrijheid bestaat er nu 
nog voor de bonden? Er ligt tenslotte 
een beperkt loonmatigingsbesluit 
1981 . 

Als ik het goed heb gelezen, loopt 
het af op 31 december 1981. De vraag 
is dan ook, of wi j volgende week hier 
worden verrast met een daadwerkelij-
ke loonmaatregel. Ik kan mij niet voor-
stellen dat de Minister op dit moment 
daarover nog geen gedachten heeft. 
Als hij die wél heeft, zou het toch aar-
dig zijn, als wi j daar inzicht in kregen, 
ook vanwege de meer genoemde 
zorgvuldigheid in deze Kamer. 

Ook ligt er nog het probleem dat de 
Kamer de volgende week op reces 
gaat. Hoe zit het nu met de procedure? 
Bestaat dan nog de mogeli jkheid, dat 
de Kamer daarover daadwerkelijk kan 
debatteren? Ik wi l daarover graag iets 
meer horen van de Minister van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Naar onze 
mening blijft het zo, dat dergelijke 
maatregelen en wetsontwerpen de po-
sitie van de vakbeweging ernstig aan-
tasten. 

Wij vinden het jammer dat de Minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid niet is ingegaan op de argumen-
ten die wij hebben genoemd, namelijk 
de ernst van de zaak dat de positie van 
de vakbeweging hiermee wordt aan-
getast en dat de animo van de mensen 
om lid te blijven van de vakbeweging 
steeds minder wordt. Steeds meer rijst 
de vraag, welke consequenties dat 
heeft voor het beleid dat deze Minister 
denkt te gaan voeren. 

Ten slotte nog iets over het amende-
ment-Weijers-Nypels. Wij zijn van me-
ning dat onze interpretatie achteraf 
juist blijkt te zijn. De heer Weijers zegt 
— en dus ook de heer Nypels, want ik 
heb het hem niet horen tegenspreken; 
dat zijn dus twee van de drie rege-
ringspartijen - dat het om een dubbele 
maatregel zal gaan: een algemene 
loonmaatregel en de mogelijkheid om 
altijd in te grijpen in de CAO's. 

Dat gaat zeer ver en het maakt naar 
onze mening tevens duidelijk dat het-
geen dit wetsontwerp doet - namelijk 
de mogelijkheid om in te grijpen in af-
zonderlijke ca.o. 's eruit te halen - niet 
overbodig was. Gezien de eerdere in-
teipretatie van de Ministervan Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zou ik 
graag wil len weten hoe hij daarover 
denkt, nadat hij de uitleg van de heer 
Weijers hierover heeft gehoord. 

D 
DeheerWillems (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Allereerst wil ik iets zeggen 
over het wetje betreffende het niet 
doorwerken van de toeslagen. Het is 
opvallend dat de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid nog eens 
uitdrukkelijk heeft gezegd, dat de eni-
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Willems 

ge reden om nu, incidenteel, in te grij-
pen in het aanpassingsmechanisme 
wordt gevormd door de budgettaire 
problemen van het kabinet. Het zal het 
kabinet echter toch wel duidelijk zijn 
dat de budgettaire problemen in de 
toekomst niet minder maar eerder er-
ger zullen worden. Dat betekent dat ie-
dere keer weer een reden kan worden 
gevonden om 'incidenteel' in te grij-
pen. 

De Minister kan dit slechts voorko-
men door geen precedent te scheppen 
en de koppeling van de regelingslonen 
aan de minima niet los te laten. Aan-
vaarden wi j nu dat budgettaire motie-
ven doorslaggevend zijn voor een der-
gelijke ingreep, dan staat kabinet en 
Kamer niets in de weg om volgend 
jaar hetzelfde te doen. 

Over het instrumentarium dat nu 
wordt geschapen om een looningreep 
mogelijk te maken ben ik in eerste ter-
mijn voldoende duidelijk geweest. De 
Minister heeft gezegd, dat wi j niet te 
veel moeten verwachten van de raam-
wet op de inkomensvorming die on-
derweg lijkt te zijn. Wat moeten wi j 
ons er dan wel van voorstellen? Wij 
stellen ons er al weinig van voor maar 
als dat nog teveel blijkt te zijn, vraag ik 
mij af, wat de raamwet nog aan instru-
menten moet aanbieden om in de toe-
komst inkomenspolitiek te voeren zon-
der dat er loonmaatregelen voor nodig 
zijn, zoals op dit moment in het voor-
uitzicht wordt gesteld. 

Gesteld is dat de huidige loonmaat-
regel bedoeld zou zijn om de minima 
te beschermen en hun koopkracht niet 
verder te laten dalen dan nu door het 
kabinet wordt voorgesteld, namelijk 
1 % , waarbij dan nog de solidariteits-
heffing en andere niet in het plaatje 
opgenomen berekeningen komen. Het 
is van belang vast te stellen dat, naar 
het er nu naar uitziet, vrije loononder-
handelingen niet het resultaat zullen 
hebben dat het kabinet beoogt. Het is 
niet waarschijnlijk dat uit vrije wi l een 
koopkrachtdaling zal worden afge-
sproken. 

Aangezien handhaving van de koop-
kracht van de minima en de bovenmi-
nima, al of niet gepaard gaande met 
sterke nivellering - wij zijn voor een 
sterkere nivellering - voor ons het uit-
gangspunt is, is het natuurlijk logisch 
dat wi j niet kunnen instemmen met 
maatregelen zoals loonmaatregelen 
die het inkomensplaatje van dit kabi-
net moeten realiseren. In eerdere de-
batten hebben wi j uitvoerig aange-
toond dat handhaving van koopkracht 
onze wens is. Als wi j het inkomens-
plaatje niet accepteren, accepteren 
wi j ook niet de instrumenten die daar-
toe moeten leiden. 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): Mijnheer 
de Voorzitter! Gaarne zeg ik de Minis-
ter dank voor de gegeven antwoorden. 
Van één van de door mij gestelde vra-
gen vond de Minister dat deze op de 
rand van de aan de orde zijnde materie 
balanceerde. Het was de vraag of de 
rijksoverheid trendsettend in plaats 
van trendvolgend beleid moest op-
bouwen respectievelijk voeren. De 
vraag kwam evenwel op vanuit een al-
gemene beschouwing over de om-
standigheden waaronder ons beide 
voorliggende wetsontwerpen zijn aan-
geboden. 

Overigens heeft de Minister erkend 
dat deze vraag een belangwekkend 
thema raakt. Hij heeft er weliswaar en-
kele kanttekeningen bij gemaakt. Toch 
blijft onze fractie, zij het dan niet nu 
maar voor een volgende daartoe ge-
eigende gelegenheid, bij deze vraag-
stelling, vooral gelet ook op de ver-
houding tussen collectieve sector en 
particuliere sector van plus minus 2 : 1 . 

De Minister heeft duidelijk erkend 
dat het de verslechterde en nog steeds 
verslechterende financiële positie van 
ons land is die hem tot verdediger van 
deze wetsontwerpen heeft gemaakt. In 
ongeveer twee jaar is de werkloosheid 
nagenoeg verdubbeld en het financie-
ringstekort met 3% omhoog gegaan. 
Daarom kan doorwerking van toeslag-
verwerking in de bouw-CAO in mini-
mumloon en sociale uitkeringen nu 
niet worden opgebracht. Consequen-
ties: f 1,6 miljard op jaarbasis, voor 
1982 nog verhoogd to t f 2,3 miljard. 

Het is inderdaad deze financiële af-
weging welke onze fractie heeft ge-
bracht tot aanvaarding van het wets-
ontwerp 17 199. Het waren dus bud-
gettaire redenen. Helaas moeten daar-
voor enkele bill i jkheidsoverwegingen, 
met name ten aanzien van de minima 
in lonen en uitkeringen, wijken. Mijn 
fractie wi l het klemmend beroep in de-
ze volgen en het kabinet beoordelen 
op haar totale beleid inzake de inko-
mens, mede naar aanleiding van het 
aangeboden en genormeerde koop-
krachtplaatje. Mede daarop zal dan in 
het vervolg het beleid worden ge-
toetst. 

Over de voorgestelde wijziging van 
de wet op de Loonvorming wil ik nog 
het volgende zeggen. Het gaat nu om 
de bevoegdheid tot ingrijpen in de 
loonvorming, uit te voeren door de Mi-
nister. Namens mijn fractie heb ik van-
morgen betoogd dat deze bevoegd-
heid er, naar ons oordeel, moet zijn. Ik 
voeg daar snel en met klem aan toe 
dat deze er is vóór, en slechts mag 
worden gehanteerd in uiterste nood-
zaak vanwege, het op het spel staan 

van de nationale economie. Over dat 
laatste zou ons inziens een behoorlijke 
mate van eenstemmigheid moeten be-
staan. 

Een overheidsmaatregel moet ver-
der met de nodige terughoudendheid 
worden genomen, opdat de eigen ver-
antwoordelijkheid van de sociale part-
ners zoveel mogelijk ruimte wordt ge-
laten. Over het gebruik maken van de 
bevoegdheid door de Minister spreken 
wij vandaag niet. Daar gaan wi j , zoals 
toegezegd, heel binnenkort bericht 
over krijgen. Wij krijgen dus nog werk. 
Het is overigens de vraag of wi j daar-
voor, gezien het naderend reces nog 
gelegenheid hebben. 

Moet er nu gedifferentieerd worden 
naar categorie van werknemers, of 
naar het inkomensniveau? De Minister 
heeft ook mijn bijdrage betrokken bij 
zijn afzwakken van de door hem gesig-
naleerde stormloop tegen de nivelle-
ring. Welnu, ik meen daar genuan-
ceerd over te hebben gesproken. Ik 
heb gezegd dat wij op dit ogenblik 
geen verdere nivellering wensen. Deze 
kan echter algemeen worden bevor-
derd door differentiatie naar inko-
mensniveau, zodra deze treedt buiten 
de grenzen van redelijkheid en billijk-
heid naar aanleiding van het draag-
krachtprincipe. 

In de context van het huidige soci-
aal-economische beeld lijkt ons dat 
ongewenst. Wij weten ons daarbij ge-
sterkt door de mening van enkele des-
kundigen die ook vinden dat inko-
mensverschillen op dit ogenblik niet 
nog verder moeten worden verkleind. 

Vandaar dat mijn fractie nog steeds 
grote moeite heeft met de voorgestel-
de wijziging, vervat in artikel 1 van 
wetsontwerp 17 202, dat handelt over 
artikel 10, eerste lid van de wet op de 
Loonvorming. Onze fractie kiest in fei-
te voor de oude tekst. Wij doen dat 
mede gelet op de uitdrukkelijke wens 
van de sociale partners om gedecen-
traliseerd te overleggen. Wij hopen dat 
zo'n gedecentraliseerd overleg toch 
nog een goed resultaat zal kunnen ge-
ven. Onze houding tegenover het door 
het CDA en D'66 ingediende amende-
ment is hiermede dus duidelijk. Over 
de beide andere nog in deze termijn in-
gediende moties wacht ik het ant-
woord van de Minister af. In een frac-
tieberaad zullen wij hierover ons 
standpunt bepalen. 

De Minister heeft vanmiddag een 
mij wel heel bekend beeld opgeroe-
pen. Hij vergeleek het kabinet met een 
boom, die aan zijn vruchten moet en 
kan worden beoordeeld. Akkoord, 
maar wezenlijk is nog altijd het wortel-
gestel. Daaraan heb ik in eerste instan-
tie ook opmerkingen gewijd, maar die 
zijn helaas onbeantwoord gebleven. 
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D 
De heer Nypels (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik dank de Minister 
gaarne voor de beantwoording van de 
opmerkingen en vragen. Ik wil nog een 
enkele opmerking maken over het pro-
bleem van de bouwtoeslagverwerking 
bij de indexeringsmechanismen voor 
de sociale voorzieningen. De Minister 
heeft erop gewezen dat het argument 
dat een deel van deze toeslagen al be-
stond vóór de inwerkingtreding van de 
indexeringsmechanismen aan belang 
aan het inboeten is door wijziging en 
verhoging van verschillende toesla-
gen. 

Dat is juist. Ook daarom hebben wi j 
in eerste instantie betoogd dat het 
steeds urgenter wordt, tot een beter 
werkend mechanisme te komen. 

De Minister heeft een opmerking ge-
maakt, waartegen ik bezwaar heb. Hij 
heeft gezegd: op zich zelf doet het er 
niet toe of wi j trachten een indexe-
ringsmechanisme tot stand te bren-
gen, gebaseerd op de feitelijk verdien-
de lonen dan wel via de regelingslo-
nen, waarin dan van t i jd tot t i jd de 
toeslagen worden verwerkt. Ik denk 
dat dit niet het geval is. Het maakt wel 
degelijk uit hoe je het doet. Hij heeft er 
ook bij gezegd, dat het niet veel uit-
maakt op de lange termijn en als het 
consequent gebeurt. 

Dat zijn twee beperkingen. Juist op 
de korte termijn zien wi j de verschillen. 
Het ene jaar wordt bij wijze van spre-
ken door een toeslagverhoging of 
door de invoering van een nieuwe 
toeslag de koopkracht van een groep 
van werknemers verhoogd. Als wi j dit 
een aantal jaren later - wi j weten niet 
wanneer -verwerken in de regelings-
lonen en daarmee in de index dan krij-
gen wi j een naijlingseffect, waardoor 
het hele loonbeleid verstoord kan wor-
den, aangezien dan een koopkracht-
compensatie in de sociale uitkeringen 
wordt gegeven terwijl de oorzaken er-
van - prijsstijgingen in eerdere jaren -
op dat moment niet meer gelden. 

Het is een toevalstreffer, dat het 
goed past. Daarom blijf ik er bezwaar 
tegen maken, in dit geval op dezelfde 
gronden als de oude fractie van de Mi-
nister, die van de PvdA. 

Ik ben blij met de opmerking van de 
Minister dat in principe toeslagverwer-
kingen wel degelijk horen door te wer-
ken in de indexmechanismen. Daar-
over zijn wi j het gelukkig eens. Het 
probleem - hoe wi j het gaan doen - is 
helaas nog niet opgelost. Dat is een 
technische zaak. 

De heer De Korte (VVD): Het zal nooit 
op die manier kunnen worden opge-
lost. 

De heer Nypels (D'66): Dat zegt de 
heer De Korte. Wij hebben het daar-
over vanochtend al even gehad. Ik wi l 
dat niet herhalen. Het gaat hier over 
een principe. Naar mijn mening maakt 
de heer De Korte hier een fout: hij 
haalt bepaalde beloningselementen 
uit de index. Dat mag hij niet doen! 

Ik kom bij het hoofdpunt, de Wet op 
de loonvorming' en daarbij de vraag 
over de mate van differentiatie bij een 
eventuele loonmaatregel. Allereerst 
merk ik op dat de heer Weijers de 
strekking van het amendement goed 
heeft weergegeven. Zijn betoog sluit 
ook goed aan bij het betoog dat ik in 
eerste termijn heb gehouden. Het is 
duidelijk dat van onze kant is bedoeld 
de bevoegdheid, die de Regering heeft 
gekregen op voorstel van de ambts-
voorganger de heer Albeda van de hui-
dige Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, te continueren met 
de interpretatie die bij die bevoegd-
heid hoort. 

Dat betekent - de Minister heeft dat 
terecht geciteerd - dat het gaat om het 
toepassen van een criterium dat het 
belang van de nationale economie het 
nemen van een maatregel ten aanzien 
van loonkosten, in samenhang met an-
dere maatregelen vereist. Verder gaat 
het niet om een zelfstandige bevoegd-
heid, per bedrijfstak in te gri jpen, maar 
alleen om een mogeli jkheid in het ka-
der van een landelijk werkende maat-
regel, die beperkt van karakter kan zijn, 
om voor een bepaalde bedrijfstak aan-
vullende regelen te stellen. In die inter-
pretatie is het amendement bedoeld. 
Het gaat om een voortzetting van een 
bestaande bevoegdheid. 

Wij vinden het wenselijk om naar ik 
hoop de grootste groep van mensen 
die aan de onderhandelingen tussen 
de sociale partners deelnemen over de 
arbeidsvoorwaarden voor het komen-
de jaarte beschermen. Dat zijn de 
mensen die werkelijk met verantwoor-
delijkheid aan de onderhandelingen 
deelnemen. Op die grond sluiten zij 
betrekkelijk bescheiden ca.o. 's af. Zij 
mogen niet lijden onder de risico's van 
meer algemeen geldende maatregelen 
die er zijn als enkele bestuurders van 
de kant van werkgevers en werkne-
mers bij de ca.o."Onderhandelingen 
besluiten tot arbeidsvoorwaarden die 
boven het verantwoorde beleid, zoals 
de Regering dat aangeeft, uitgaan. 

Er bestaat extra reden, een dergelij-
ke bevoegdheid in de wet op te ne-
men, omdat er op dit moment door de 
centrale organisaties, met name ook 
van de werkgeverskant, geen richtlij-
nen zijn gegeven aan de bedrijfstakge-
wijze of ondernemingsgewijze onder-

handelingen over de inzet en de bena-
dering van dit probleem met name van 
de omvang van de verbeteringen in de 
arbeidsvoorwaarden. Er zal zelfstandig 
per bedrijfstak of onderneming over 
ca.o. 's worden onderhandeld. 

Het lijkt mi j , dat juist degenen, die in 
deze Kamer pleiten om de toeslagver-
werkingen ook in de aanpassingme-
chanismen te houden, extra reden 
hebben, de overheid deze bevoegd-
heid van looningreep te geven. Ik be-
schouw dat mede als een noodzakelijk 
instrument om de correcte toepassing 
van de indexeringsmechanismen, op 
een wijze zoals wij dat wi l len, te be-
schermen. 

Als namelijk hier de zaak fout loopt, 
dan komt op een gegeven ogenblik 
niet allen meer aan de orde, wat wi j 
wel of niet in de index stoppen, maar 
ook de vraag of wi j in staat zullen zijn, 
te honoreren wat volgens de index aan 
de betrokkenen gegeven zou behoren 
te worden. De bescherming van het in-
dexeringsmechanisme is aan de orde. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft gevraagd wat 
wi j eigenlijk toevoegen aan zijn voor-
stel, dat reeds een differentiatie naar 
inkomenshoogte mogelijk maakt. 
Allereerst wi l ik erop wijzen, dat wi j 
ook bij vorige debatten hebben laten 
blijken, dat wi j waarde hechten aan de 
mogeli jkheid om achterstandssituaties 
in een maatregel van de Regering te 
beschermen door de Regering de mo-
gelijkheid te geven tot een betere belo-
ning te komen. 

Daarvoor is het nodig om te kunnen 
differentiëren naar functie, zoals inder-
t i jd in de memorie van toelichting bij 
het oorspronkelijke wetsontwerp, op 
grond waarvan de Regering op het 
ogenblik zijn bevoegdheden heeft, als 
toelichting is gegeven. Het ging toen-
terti jd om twee mogelijkheden van dif-
ferentiatie. Een mogelijkheid was naar 
inkomen - die blijft bij het voorstel van 
de Regering gehandhaafd - de andere 
was een differentiatie naar functie. 

De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l de heer Nypels vra-
gen, waarom hij het noodzakelijk 
vindt, nog iets in deze bepaling op te 
nemen ter wille van de mogelijkheid 
om rekening te houden met achter-
standen voor bepaalde functiegroe-
pen. Er zitten toch uitzonderingsbepa-
lingen in artikel 10 van de wet, waar-
door het zeer wel mogelijk is, dat als 
partijen tot de conclusie komen dat er 
achterstanden moeten worden inge-
haald, dit binnen de marges van deze 
regels te doen. 
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Nypels 

De heer Nypels (D'66): De geachte af-
gevaardigde stelt precies dezelfde 
vraag als de Minister van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid mij gesteld 
heeft en die ik nu zal beantwoorden. 
Het kan misschien wel, maar het is bui-
tengewoon ingewikkeld om dit te be-
reiken via het vrijstellings- en onthef-
fingssysteem. Dit is ook door de vorige 
Minister van Sociale Zaken betoogd en 
op dit moment kunnen wi j het zelfs le-
zen als het standpunt van het huidige 
kabinet. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag staat, dat een dergelijke loon-
maatregel het inderdaad problemati-
scher - daarvoor lees ik dan 'moeil i j-
ker' - maakt ruimte te laten voor diffe-
rentiatie in arbeidsvoorwaarden bij 
voorbeeld in verband met zwaar en 
vuil werk. Daar gaat het mij om. 

De heer Poppe (PvdA): De geachte af-
gevaardigde gebruikt daarbij een mid-
del, dat niet meer in overeenstemming 
is met het doel dat hij wi l nastreven. 
Hij haalt veel ergere dingen in huis. 

De heer Nypels (D'66): Ik ga ervan uit 
dat dit alleen zal gebeuren, als de 
noodzaak in het algemeen aanwezig is 
om tot een loonmaatregel te komen. 
Dan kun je ook van de nood een deugd 
maken door een vorm van differenti-
atie toe te passen, zoals ik heb bepleit, 
en op deze wijze bijdragen aan alge-
mene inkomenspolitieke doeleinden. 

Er komt nog iets bij. Minister Albeda 
heeft in zijn toelichting op zijn verzoek 
om deze bevoegdheid erop gewezen, 
dat hij meende die nodig te hebben 
om, zo nodig, op een billijke wijze te 
kunnen ingrijpen in bepaalde ca.o. 's 
omdat, zo stelde hij toen, het nodig is 
rekening te houden met verschillen in 
systematiek van de verschillende ar-
beidsovereenkomsten. 

Hij noemde met name de verschillen 
in systematiek ten aanzien van de prijs-
compensatie. Als de Minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid nu 
voorstelt, een deel van de differenti-
atiemogelijkheid te schrappen, hoe 
denki hij dan het probleem dat ik niet 
aan de orde stelde, maar dat zijn 
ambtsvoorganger aan de orde stelde, 
op te lossen? 

De vergadering wordt van 22.47 uur 
tot 23.00 uur geschorst. 

D 
Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Schutte heeft gevraagd of 
het mogelijk is om, gelet op de formu-
lering in de wet over het belang van de 
nationale economie, inkomenspolitiek 
te bedrijven. De strekking van zijn 

Minister Den Uyl (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

vraag is duidelijk. Het antwoord moet 
luiden dat evenals in 1976 op basis van 
een wijziging van de Wet op de loon-
vorming en evenals in de voorafgaan-
de periode in het raam van de wets-
tekst inderdaad inkomenspolitieke 
maatregelen kunnen worden geno-
men. Daar is geen twijfel over moge-
lijk. Een bewuste beïnvloeding van de 
inkomensverhoudingen kan als een ui-
terst essentieel element, van belang 
voor de nationale economie, worden 
beschouwd. De toetsing ligt uiteraard 
in de inhoud van de te nemen maatre-
gelen. 

De heer De Korte heeft gevraagd of 
niet meer getracht zal worden tot cen-
trale afspraken te komen. Dat is in feite 
een vraag over de uitkomsten van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Ik heb al 
gezegd dat ik zal proberen de Kamer 
op zo kort mogelijk termijn daarvan 
verslag te doen. Ik wi l daarom niet op 
specifieke vragen daarover ingaan. 
Daarin ligt ook besloten een antwoord 
op zijn opmerking over allerlei tijdsbe-
palingen, bij voorbeeld dat een termijn 
van 10 dagen in acht moet worden ge-
nomen voorafgaande aan de inwer-
kingtreding van een bindende regeling 
krachtens de wet op de loonvorming. 
Dat is juist. Het kabinet zal dan ook 
trachten, mocht het daartoe besluiten, 
dergelijke termijnen in acht te nemen. 

Mevrouw Beckers heeft nog een op-
merking gemaakt over uitstel. Ik wijs 
erop dat ik nadrukkelijk heb gevraagd 
te wil len meewerken aan de afdoening 

van deze wetsontwerpen in verband 
met aflopende termijnen. Op 31 de-
cember aanstaande lopen verschillen-
de bestaande regelingen af. Dat houdt 
in dat de gelegenheid aanwezig moet 
zijn daarvoor desgewenst vervangen-
de regelingen te treffen. 

De heer De Korte heeft en passant 
nog gezegd dat hij betwijfelde of sa-
menwerking, zoals ik in mijn antwoord 
aan de Kamer heb gesuggereerd, tus-
sen werkgevers en werknemers, blij-
kend uit het rapport van de Stichting 
van de Arbeid, wel zal functioneren. Ik 
ga er onder andere bij de aanzet van 
het werkgelegenheidsplan van uit, dat 
het in samenwerking met werkgevers 
en werknemers tot stand zal komen. Ik 
heb geen reden te twijfelen aan die sa-
menwerking. 

De heer De Korte is nogmaals terug-
gekomen op de loonpauze. Ik heb wei-
nig toe te voegen aan hetgeen ik in 
eerste termijn heb gezegd. De bevrie-
zing conform de hantering van de ou-
de wet vind ik in de huidige verhoudin-
gen een buitengewoon weinig ge-
eigend middel indien de Regering al 
zou kunnen of moeten besluiten tot de 
hantering van een maatregel. 

De heer Poppe heeft een opmerking 
gemaakt over controle op de naleving 
van te nemen maatregelen en op de 
besteding van vrijkomende middelen. 

Hij bracht dit naar voren in zijn be-
toog over de randvoorwaarden waar-
aan een eventueel ingrijpen van de 
overheid in de loonvorming moet vol-
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doen. Ik heb mij aangesloten bij een 
recent rapport van de Stichting van de 
Arbeid, waaruit blijkt dat werknemers 
en werkgevers op dat punt nogal naar 
elkaar toegroeien. Ik heb er nog mijn 
twijfels over, of dit ook in de praktijk 
zal worden bewezen. Het is wel als ge-
meenschappelijk inzicht uitgesproken 
dat men werkgelegenheid, arbeids-
markten arbeidsvoorwaardenbeleid 
ook binnen de onderneming en op het 
niveau van de bedrijfstak ziet als één 
geheel, maar in de praktijk moet nog 
blijken wat die uitspraak waard is. Ik 
blijf wat dat betreft op mijn hoede. In 
de huidige situatie doe ik er verstandig 
aan om te bezien hoe het zich in de 
praktijk zal ontwikkelen. 

De heer Poppe (PvdA): Daar had ik 
goede nota van genomen. Ten aanzien 
van de algemene regelingen heb ik er-
op aangedrongen om de bevoegdhe-
den van de ondernemingsraad uit te 
breiden. Verder moeten naar mijn me-
ning de randvoorwaarden niet alleen 
worden toegepast op de wet, maar 
ook op de wijze van uitvoering ervan. 
Als de Minister overgaat tot het nemen 
van maatregelen, zou ik mij kunnen 
voorstellen dat hij in de voorschriften 
die betrekking hebben op de naleving 
ervan ruimte laat voor controle door 
de ondernemingsraad. 

Minister Den Uyl: Die opmerking 
neem ik graag ter harte. Wij zijn nog 
niet zo ver. Ik wi l bezien of zijn sugges-
tie betreffende een wijziging van de 
Wet op de ondernemingsraden, waar-
door de ondernemer verplicht zou 
worden om investeringsplannen aan 
de ondernemingsraad voor te leggen, 
mogelijk uitvoerbaar is. Op zichzelf 
acht ik het buitengewoon wenselijk dat 
het niet afhankelijk is van de vrije be-
slissing van alleen de ondernemer of 
investeringsplannen aan de orde wor-
den gesteld. In het kader van een goed 
ondernemingsbeleid, waarin de relatie 
tussen inkomens- en werkgelegen-
heidsbeleid wordt gelegd, ligt dit voor 
de hand. 

Ten aanzien van de vrije beroepen 
heeft de heer Poppe gewezen op de 
hantering van andere wetten. Dit heeft 
de aandacht van de Minister van Eco-
nomische Zaken en mij . Met de ti jdelij-
ke Wet-normering vrije beroepsbeoe-
fenaars en de Wettarieven gezond-
heidszorg kan een heel groot deel van 
het terrein worden bestreken. Wij zijn 
erop uit om dat met een zekere graad 
van volledigheid te doen. In de brief 
aan de Kamer, die vandaag is ingeko-
men, kan men dat ook waarnemen. 

De heer Poppe (PvdA): Dan heeft ook 
de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne hiermee te maken. 

Minister Den Uyl: Die heeft hierin een 
heel grote verantwoordeli jkheid. 

De opmerkingen over het wets-
ontwerp betreffende de eliminatie van 
de doorwerking van de bouw-c.a.o. 
waren vooral geconcentreerd op het 
indexeringsmechanisme. De heer Pop-
pe heeft om een nadere studie ge-
vraagd. Hij wees erop dat het niet al-
leen gaat om de problematiek van re-
gelings- en verdiende lonen als in-
dexeringsmiddel. 

Dat ben ik met hem eens. Maar ik 
kan ook proberen om een versnelling 
in de aanpassing op een andere wijze 
te bewerkstelligen. Wat dat betreft was 
er enig licht tussen de opmerking van 
de heer De Vries en die van de heer 
Nypels. De heer Nypels zegt dat het 
juist sneller nodig is, om schokken te 
voorkomen. Dat is op zichzelf heel 
juist, want de problematiek waarmee 
wi j de afgelopen jaren te maken heb-
ben gekregen, van 1979tot nu, heeft 
natuurlijk ook erg veel van doen met 
de schokwerking die optreedt als er ja-
renlang toeslagen bestaan, die niet 
normaal in het aanpassingsmechanis-
me worden verwerkt. 

De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat geeft toch geen oplos-
sing voor de verwerking van oude 
toeslagen? 

Minister Den Uyl: Daar heeft de heer 
De Vries volkomen gelijk in. Ik beweer 
ook niet, daar moet geen twijfel over 
bestaan, dat met het verbeteren van 
het indexeringsmechanisme aan een 
problematiek van financieel-budgettai-
re aard, waarover ik heb gesproken, 
die zich op het opgenblik in een onge-
mene scherpte voordoet, daarop een 
antwoord is gegeven. Die suggestie 
wi l ik niet wekken. 

De heer De Vries heeft gevraagd, of 
het niet te verwachten valt, dat er nu 
een extra druk aanwezig zal zijn om in 
verhoogde mate te komen tot verwer-
king van toeslagen. Ik kan die gedach-
te volgen. Voor zover wi j dat hebben 
kunnen waarnemen, is daarvan tot 
dusverre echter geen sprake; ik heb 
daar althans geen aanwijzingen voor. 
Ik wi l mij er dus voor hoeden om ver-
wachtingen daarover uit te spreken. 

De heer De Vries heeft gezegd, dat 
hij het werken met het koopkracht-
plaatje toch niet onbedenkelijk vindt. 
Hij heeft althans gewezen op een zeke-
re spanning die ontstaat tussen bruto-
aanpassingssystemen en de koop-
krachtdoelstellingen in netto-termen. 

Dat erken ik, daar zit een problematiek 
in, die hij naar mijn mening ook wel 
verheldert. Ik wi l ook niet beweren, dat 
de bruto-aanpassingsmechanismen, 
in het licht van de geformuleerde 
koopkrachtdoelstellingen, hun beteke-
nis zouden hebben verloren. Dat sug-
gereer ik niet, hoewel dat misschien 
iets te veel zo leek. Dat zou ik dus zeker 
niet op die manier wil len stellen. Op 
langere termijn bezien, blijven de bru-
to-koppelingen natuurlijk erg belang-
rijk. 

Ik heb ook niet gesuggereerd, dat wi j 
uitsluitend met netto koopkrachtdoel-
stellingen zouden werken; dat kan na-
tuurlijk niet. De heer De Vries heeft 
misschien een beetje gelijk, dat het 
soms kan lijken, alsof het alleen nog 
maar op het koopkrachtplaatje aan-
komt, want dat heeft een heel lange 
weg en een eigen problematiek, die 
niet gering is. 

In dat verband wi l ik meteen een op-
merking van de heer De Korte tegen-
spreken. De heer De Korte heeft ge-
zegd, dat wat ik doe toch maar 0,3% a 
0,4% netto verschil kost voor de mini-
ma. Neen, mijnheer de Voorzitter. 
Door bij voorbeeld de verhoging van 
de premiegrenzen van een aantal soci-
ale verzekeringen te vertalen in een 
verlaging van de premies voor de mi-
nima, hebben wi j de inkomenspositie 
van de minima verbeterd. Ik ontken 
geen moment, dat ook overwogen is, 
om bij voorbeeld toch nog ten dele de 
bouw-c.a.o. voor de minima te laten 
doorwerken, maar er waren andere, 
meer geschikte middelen om dat te 
doen. De heer De Korte kan dus niet 
zeggen, dat de minima op grond van de 
eliminatie 0,3% of 0,4% missen. Neen, 
het kabinet heeft alles op alles gezet om 
inderdaad een mogelijke inkomensver-
lies voor de minima te beperken tot 
hooguit 1 %, dat is alweer de waarde 
van deze koopkrachtdoelstelling. 

Mijnheer de Voorzitter! Met een ver-
ontschuldiging als ik sommige opmer-
kingen nu niet meer in het bijzonder 
beantwoord, wi l ik nog over twee pun-
ten iets zeggen. In de eerste plaats wil 
ik ingaan op opmerkingen van me-
vrouw Brouwer; ook andere hebben 
trouwens over hetzelfde onderwerp 
gesproken. 

Als de Regering zich bevoegdheden 
verwerft ten aanzien van de loonvor-
ming, wordt daarmee dan niet in be-
ginsel de positie van de vakbeweging 
aangetast? Dit is een zaak die het kabi-
net en zeker de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid buitenge-
woon ter harte dient te gaan. De Minis-
ter moet zich dergelijke opmerkingen 
aantrekken. Dat doe ik ook. Het dwingt 
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tot voorzichtigheid. Dat erken ik. Het 
dwingt tot zorgvuldigheid. Dat erken ik 
ook. 

Ik ben echter niet van oordeel dat 
bevoegdheden, zoals vermeld in de 
Wet op de Loonvorming en zoals de 
afgelopen jaren gehanteerd in uitzon-
deringssituaties, per se zouden kun-
nen of moeten leiden tot verzwakking 
van de positie van de vakbeweging. 
Aan de hand van de activiteiten, de 
ontwikkelingen van het ledenbestand 
van de vakbeweging in achterliggende 
jaren zou dit te illustreren zijn. Heel 
veel hangt af van de motivering en 
strekking, wanneer eventueel maatre-
gelen worden genomen. 

Ik was en ben van mening dat er si-
tuaties denkbaar zijn waarin de over-
heid haar eigen verantwoordeli jkheid 
ter zake van de inkomensvorming, 
waaronder de lonen, heeft waar te 
maken. 

Ik heb erop gewezen hoe een reeks 
van wetten, ook ten aanzien van ande-
re inkomens dan lonen, in de afgelo-
pen jaren tot stand is gebracht. Het 
waren geen volmaakte wetten, maar 
wel wetten die worden toegepast, 
waardoor geleidelijk meer samenhang 
in dat beleid ontstaat. Daarin passen 
ook zorgvuldig, terughoudend, even-
tueel in uiterste situaties toe te passen 
maatregelen ten aanzien van de lonen, 
in samenhang met andere maatrege-
len. 

Ik ontken dus dat ingrijpen in de in-
komensvorming, waaronder ook in-
grijpen in de loonvorming, perdef ini-
tie de positie van de vakbeweging aan-
tast. Als het onzorgvuldig gebeurt -
het is natuurlijk ook heel erg afhanke-
lijk van de aard en de strekking van de 
maatregel - dreigt dit gevaar wel. 

Ik heb in eerste termijn al gezegd dat 
elke regering, ook dit kabinet, zich het 
nodige moet aantrekken van hetgeen 
in internationaal verband, in de sfeer 
van de internationale arbeidsorganisa-
tie en in de sfeer van het Europees Soci 
aal Handvest is vastgelegd ten aanzien 
van de betekenis en de waarde van 
contractvrijheid. Ik veroorloof mij toch 
nog een keer de opmerking die ik in 
eerste instantie al tegen de heer Wil-
lems heb gemaakt, te herhalen. Ook 
moet bedacht worden dat vrijheid van 
onderhandelen niet altijd de beste be-
scherming biedt, in het bijzonder niet 
aan de meest kwetsbare groepen op 
de arbeidsmarkt. 

Ik durf te stellen dat ingrepen, waar-
voor ik verantwoordeli jkheid draag, 
ook in andere en vroegere functies, in 
het bijzonder gericht zijn geweest op 
de bescherming van de zwakste groe-

pen op de arbeidsmarkt. Dat acht ik in 
het bijzonder een taak van de over-
heid. Ook in de considerans van het 
wetsontwerp wordt nadrukkelijk tot 
uitdrukking gebracht dat het gaat om 
de noodzaak van een eventuele in-
greep in de loonvorming, maar niet 
minder om een rechtvaardige verde-
ling van lasten. Deze twee zaken mo-
gen niet ontkoppeld worden. Als de 
één de ander verdringt, deugt het niet. 
Vanuit die overtuiging is het wets-
ontwerp geformuleerd. 

Nu is er in de Kamer een discussie 
gaande over de uitleg van de bepaling 
die nu in het wetsontwerp staat en 
over de betekenis die daaraan zou 
moeten worden gehecht. Er is een uit-
leg van de heer Weijers. Er is een uit-
leg van de heer Nypels. Ik wi l daarover 
het volgende nog zeggen. 

Ik heb bij de indiening van het wets-
ontwerp een afweging gemaakt: hand-
having van de bestaande tekst of wijzi-
ging daarin. Ik heb in eerste instantie 
al gezegd dat het mij geen zwart-wit-
zaak leek en dat de betekenis en de 
verschillen naar het mij voorkwam 
overdreven werden. Ik vond eigenlijk 
dat ik geen behoefte zou hebben aan 
een bepaling als er stond. Dit heeft er-
toe geleid dat ik met een andere for-
mulering ben gekomen. Nu heeft de 
heer Weijers gesteld (dit is ook in zijn 
amendement neergeslagen) dat, hoe 
men het ook interpreteert, hij graag de 
oude formulering zou wil len hebben. 
Ik wi l daarom nog eens op het volgen-
de wijzen. 

Er kan geen twijfel over bestaan dat 
die formulering iets wezenlijk anders 
is dan het vroegere artikel 8 in de 
Loonwet. Er is geen sprake, in die for-
mulering, van een zelfstandige be-
voegdheid om in bepaalde collectieve 
arbeidsovereenkomsten in te gri jpen. 
Die zelfstandige bevoegdheid is daar 
niet aanwezig; dat moet volstrekt dui-
delijk zijn. Ook de heer Albeda heeft dit 
uiteengezet en ik moet dit onderschrij-
ven. Elke uitleg die wel daarnaar ten-
deert, moet ik afwijzen. Alleen op 
grond van de norm die de Wet k e n t -
als het resultaat van de verwijdering 
van artikel 8 en de eigen criteria 
daarvan uit de Wet - zou een beperkte 
of algemene maatregel (een maatregel 
die voor alle bedrijfstakken geldt) kun-
nen worden toegespitst op een be-
paalde bedrijfstak. Geen zelfstandige 
bevoegdheid. Als er dus wordt gesug-
gereerd dat het zoveel handiger of 
handzamer zou zijn als de Minister niet 
een algemene maatregel zou behoe-
ven te treffen, maar als hij zich op één 
bepaalde bedrijfstak zou kunnen rich-
ten, dan moet het antwoord zijn: neen. 

Wij kunnen niet per bedrijfstak een 
inkomensbeleid voeren. Er kan uitslui-
tend binnen het kader van een algeme-
ne of partiële loonmaatregel iets ge-
beuren. Ik geloof ook dat het erg goed 
is, dat dit niet anders kan. Als maar 
goed wordt begrepen dat de zaak zo 
ligt en niet anders, dat er geen andere 
uitleg voor de M in is te r - althans voor 
mij - mogelijk is, dan heb ik niet zoveel 
bezwaar tegen een tekst zoals deze nu 
wordt voorgesteld. Er mag echter niet 
de suggestie worden gewekt dat dit 
een zelfstandige bevoegdheid zou 
scheppen om in te gri jpen in een 
bedrijfstak. 

De heer Bakker (CPN): Maar de reali-
teit is - de heer Weijers heeft dit ook 
heel duidelijk aangeduid - dat er een 
algemene loonmaatregel komt, want 
die heeft de Minister in feite al aange-
kondigd. Wat de heer Weijers nodig 
acht, is dat als die loonmaatregel er 
eenmaal is de Minister, op het mo-
ment dat men in de onderhandelingen 
over de een of andere CAO een beetje 
buiten de wegen gaat, op dringend 
verzoek van de heer Weijers dient in te 
gri jpen. Dat is de realiteit. Er komt een 
loonmaatregel en datgene wat de heer 
Weijers wi l , het op ieder moment kun-
nen ingrijpen, gebeurt dan. 

De heer De Graaf (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben blij met de uitleg van 
deze zaak door de Minister. Ik dacht 
dat deze uitleg ook in overeenstem-
ming is met wat mijn collega de heer 
Weijers daarover heeft gezegd. Ik be-
grijp dat de Minister met deze uitleg 
kan leven. Ik zou graag van hem wil len 
weten of hij bereid is, nu hij zich daar 
positief tegenover stelt op basis van 
de uitleg die hij geeft, dit over te ne-
men in de vorm van een nota van wi j -
ziging dan wel in de vorm van het 
overnemen van het amendement. 

De heer Bakker (CPN): Dat kan toch 
helemaal niet! U bent zolang staats-
secretaris geweest, mijnheer De Graaf, 
dat u toch ook weet dat als een amen-
dement zo bestreden is vanuit de Ka-
mer, het niet kan worden overgeno-
men door de Regering! 

De heer De Graaf (CDA): Ik wi l graag 
een antwoord van de Regering, mi jn-
heer de Voorzitter. 

Minister Den Uyl: Het gelijk van de 
heer Bakker met zijn opmerking daar-
gelaten, dacht ik dat het geen zuivere 
verhouding zou scheppen als ik inga 
op de vraag van de heer De Graaf. Ik 
heb duidelijk gezegd dat ik geen be-
zwaar tegen dat amendement heb als 
wij het over de uitleg eens zijn. Ik kan 
daarmee leven. Zo beschouwd, wordt 
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naar mijn mening de betekenis ervan 
nogal overtrokken. Ik meen toch dat 
het zuiverder is als, gelet op de nogal 
uiteenlopende opvattingen in de Ka-
mer, de Kamer gelegenheid heeft om 
daarover zelfstandig een oordeel te 
geven. 

De heer Bakker (CPN): Ik constateer 
overigens dat de Minister met mijn in-
terruptie, waarbij de Minister de heer 
De Graaf zo lekker voor heeft laten 
gaan, waarschijnlijk zwijgend instemt. 

Minister Den Uyl: Neen, ik kom daar 
nog op. 

De heer Poppe (PvdA): Wat zou dan de 
betekenis van die formule zijn? Wan-
neer de Minister zegt dat er niet anders 
ingegrepen kan worden in een afzon-
derlijk contract, in een afzonderlijke 
bedrijfstak of onderneming, dan wan-
neer dit in strijd handelt met een alge-
mene regeling, hetzij een partiële het-
zij een algemene loonmaatregel, wat 
wordt er dan door dit amendement 
voor nieuws toegevoegd? En zo dit 
weinig is, wat is er dan de zin van? 

Minister Den Uyl: Daarover moet ik 
echt even nadenken. Ik wil dit nog een 
keer zeggen, ook in antwoord op de in-
terruptie van de heer Bakker. 

Wanneer zich een ontwikkeling 
voordoet die de Regering van zodanig 
ernstige aard acht, dan is het allereerst 
noodzakelijk dat zij tot een generieke 
of partiële maatregel moet komen. 
Dan zou een differentiatie mogelijk zijn 
naar CAO. 

De heer Bakker (CPN): Neen. 

Minister Den Uyl: De heer Bakker zegt 
'neen', maar dat is toch buitengewoon 
belangrijk. Waar gaat het om? Ik heb er 
geen geheim van gemaakt dat ik streef 
naar een zo groot mogelijke vrijheid en 
ruimte van onderhandelingen. Ik heb 
ook voor iedereen begrijpelijk aange-
geven, dat het wetsontwerp zo is ge-
formuleerd dat het enerzijds de ruimte 
schept om in een uiterste situatie de 
overheid de gelegenheid te geven zich 
van haar eigen verantwoordeli jkheid 
te kwijten en anderzijds daarbij heel 
nadrukkelijk een eerlijke verdeling van 
de lasten als redengevend op te ne-
men in het ontwerp. Ik heb toegelicht 
in welk kader en met welke criteria, 
naar mijn mening, het overheidshan-
delen moet functioneren. Welnu, de 
suggestie is gewekt dat, ook als er een 
ontwikkeling zou zijn die niet dwingt 
tot algemene of partiële maatregel, 
zelfstandig ingrijpen in bedrijfstakken 
mogeli jk gemaakt zou worden. Dat is 
niet zo. Het is duidelijk dat er eerst een 

ontwikkeling moet zijn die de overheid 
tot een algemene of partiële maatregel 
zou moeten kunnen motiveren, alvo-
rens een differentiatie daarvan naar 
CAO's mogelijk is. Dat zou inderdaad 
in die formulering mogelijk worden. 

De heer De Graaf (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil graag even terugko-
men op het amendement van de heer 
Weijers. Ik concludeer dat de heer Den 
Uyl het met dat amendement eens is, 
op basis van de uitleg die hij en de 
heer Weijers en de heer Nypels heb-
ben gegeven. De Minister weet uit het 
hele debat welke waarde wij hechten 
aan de aanname in deze Kamer van dit 
amendement. De discussie gehoord 
hebbend, staat dat op dit moment ze-
ker niet vast. Het is zelfs mogelijk dat 
het amendement niet wordt aangeno-
men en dan komt mijn fractie voor het 
probleem te staan om vóór of tegen 
deze wet te moeten stemmen. De ernst 
daarvan is de Minister door de heer 
Weijers verteld. Juist vanwege dat 
punt, die onduideli jkheid, zou ik er 
nogmaals graag de voorkeur aan ge-
ven dat de heer Den Uyl, die het eens 
is met die interpretatie, zegt: ik neem 
dit amendement van de heer Weijers 
over. 

De Voorzitter Formeel moet ik nog-
maals opmerken, dat dit niet kan. De 
Minister kan hoogstens een nota van 
wijziging indienen. 

De heer Bakker (CPN): Hij weet dat 
nog niet, want hij is maar vier jaar 
Staatssecretaris geweest! 

Minister Den Uyl: Ik heb er behoefte 
aan, nu dit voor de tweede maal zo 
wordt gezegd, het volgende op te mer-
ken. Ik zeg dit in alle rust, ook tegen de 
heer De Graaf. Mijn opstelling hier be-
oogt, na zorgvuldige afweging en ar-
gumentatie, voor de fracties van de 
regeringspartijen met hun eigen ver-
antwoordeli jkheid, een weg te openen 
en hun de mogelijkheid te geven om 
over een niet-onbelangrijke zaak als 
deze overeenstemming te bereiken. 

De heer Bakker (CPN): U zegt dat maar 
tegen één fractie! 

Minister Den Uyl: Wilt u mij even laten 
uitspreken? 

De heer Bakker (CPN): Andere keren 
hebt u mij ook niet beantwoord; daar-
om neem ik nu de kans waar. U zegt dit 
alles maar tegen één fractie, namelijk 
de fractie van de Partij van de Arbeid, 
die zich heeft uitgesproken en waar-
van u wi l t dat zij 180 graden omgaat. 

Minister Den Uyl: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik vervolg mijn opmerking, die van 
een wat andere aard is dan de heer 
Bakker blijkbaar verwacht. 

Ik zeg dat het soort politieke bereid-
heid die de waarnemend fractievoor-
zitter van het CDA vraagt, bepaald niet 
bevorderd wordt door de toevoeging, 
welke straf er op weigering zou staan. 
Dat is naar mijn oordeel niet de wijze 
waarop regeringspartners in deze coali-
tie met elkaar omgaan. Ik spreek de 
Kamer aan op een pogen om in deze 
uiterst belangrijke zaak tot overeen-
stemming te komen. Ik meen in op-
rechtheid daaraan mijn bijdrage te 
hebben geleverd. Ik verzoek de heer 
De Graaf dringend de door hem uitge-
sproken woorden van dreiging terug 
te nemen. 

De heer De Graaf (CDA): Ik heb niets 
anders onder woorden gebracht dan 
de ernst van onze benaderingswijze 
ten aanzien van het amendement van 
de heer Weijers. Uiteindelijk zal dat 
straks uit de stemming moeten blijken. 
Ik w i l dan ook de woorden die de heer 
Weijers in dit opzicht heeft gesproken 
en heeft onderstreept, gewoon herha-
len. 

Minister Den Uyl: Ik heb daar kennis 
van genomen en duidelijk gemaakt dat 
mijn opmerkingen ertoe strekken, 
overeenstemming mogelijk te maken. 

De heer De Korte (VVD): Er zijn natuur-
lijk twee mogelijkheden: het amende-
ment wordt aangenomen of het wordt 
niet aangenomen. Als het niet wordt 
aangenomen, heeft dat naar ik heb be-
grepen ernstige consequenties aan de 
kant van de CDA-fractie en zou het 
wetsontwerp inzake de Loonwet wel 
eens verworpen kunnen worden. Is dat 
voor de Minister aanvaardbaar? 

Minister Den Uyl: Ik heb op dit mo-
ment geen enkele behoefte aan enige 
uitspraak in die richting. Ik heb ver-
trouwen in de wi l bij alle fracties van 
de regeringscoalitie om, als er moei-
lijkheden zijn, die ook te overwinnen. 
Ik ga daarvan uit. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de beraads-
laging te sluiten en de stemmingen 
aan het eind van de vergadering te 
houden. 

De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou u wil len verzoe-
ken de beraadslaging niet te sluiten en 
de vergadering voor ongeveer een 
halfuur te schorsen voor fractiebe-
raad. Dit kan ertoe leiden dat wi j de Ka-
mer zullen vragen om een derde ter-
mijn. 

De Voorzitter: Dan schors ik de verga-
dering. 

De vergadering wordt van 23.35 uur 
tot 24.00 uur geschorst. 
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De Voorzitter 

De Voorzitter: De vergadering wordt 
hervat en vervolgens wederom ge-
schorst tot 0.15 uur. 

De Voorzitter: De heer Van der Hek 
vraagt een derde termijn. Ik stel voor, 
die toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Van der Hek (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Onze fractie heeft met 
grote zorgvuldigheid het debat geëva-
lueerd. Deze evaluatie spitste zich na-
tuurli jk toe op het amendement zoals 
ingediend door het CDA en D'66. Wij 
hebben kennis genomen van de inter-
pretatiedie de Ministervan Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid heeft gege-
ven aan het kader waarin dit amende-
ment moet worden gezien en van de 
interpretatie die hij aan de inhoud van 
dit amendement heeft gegeven. 

Wij hebben een heel nadrukkelijke 
vraag te stellen, namelijk of de CDA-
fractie en de D'66-fractie de interpreta-
tie van de Minister, zoals hij die heeft 
gegeven, delen. Het antwoord zal uit-
eindelijk doorslaggevend zijn van ons 
afweging bij de bepaling van ons 
stemgedrag. 

D 
De heer De Graaf (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mij is een zeer duidelijke 
vraag gesteld. Ik kan er een duidelijk 
en kort antwoord op geven. Het luidt 
dat ik die interpretatie, gezien onze be-
naderingswijze, deel. 

D 
De heer Nypels (D'66): Hetzelfde geldt 
voor onze fractie, mijnheer de Voorzit-
ter! 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

De behandeling van de wetsontwer-
pen wordt geschorst. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Inhou 
ding op het inkomen van overheids-
personeel, van gewezen overheids-
personeel en van overeenkomstige ca-
tegorieën van personen (lnhoudings-
wet overheidspersoneel 1982) (17 191) 
en over: 

de motie-Knol en Nypels over een 
gelijkwaardig inkomensoffer voor per-
soneel in de particuliere en in de over-
heidssector (17 191, nr. 8); 

de motie-Nypels over een onderzoek 
naar de mogelijkheden van het gelijk-
trekken van de inhoudingsregimes 
(17 191, nr. 10). 

De Voorzitter: De heer Knol vraagt een 
derde termijn. 

Ik stel voor, die toe te staan. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Knol (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gisteren 
met name in tweede termijn uitgelegd 
wat aanneming van de door mij inge-
diende amendementen zou betekenen 
voor het nog te voeren overleg binnen 
de centrale commissie voor georgani-
seerd overleg. Op grond daarvan trek 
ik de door mij ingediende amende-
menten in. In plaats daarvan dien ik 
een motie in. 

De Voorzitter: Aangezien de amende-
menten-Knol (stukken nrs. 7, II en 9) 
zijn ingetrokken, maken zij geen on-
derwerp van beraadslaging meer uit. 

Motie 

Door het lid Knol wordt de volgende 
motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat het wel of niet on-
der de werkingssfeer van de lnhou-
dingswet overheidspersoneel 1982 
brengen van bepaalde categorieën 
van personen onderdeel heeft uitge-
maakt van het in de Centrale Commis-
sie voor Georganiseerd Overleg be-
sprokene, mede als gevolg waarvan 
betrokken organisaties over hun be-
zwaren heenstapten en akkoord gin-
gen respectievelijk zich niet verzetten 
tegen de in het wetsontwerp neerge-
legde regeling; 

overwegende, dat in verband daarme-
de de wet een voorlopig karakter zal 
dragen; 

voorts overwegende, dat nu in de wet 
vastleggen dat deze bepaalde catego-
rieën van personen tot de belangheb-
benden zullen behoren, het onder an-
dere over dit punt te voeren overleg 
binnen de Centrale Commissie voor 
Georganiseerd Overleg kan belemme-
ren; 

ten slotte overwegende, dat het, gelet 
op het kader waarin de inhouding, als 
bedoeld in de wet, wordt geplaatst, de 
voorkeur zou verdienen deze bepaalde 
categorieën van personen die een uit-
kering genieten krachtens de Functi-
oneel Leeftijds Ontslag-regeling, de 
Uitkeringswet gewezen militairen of 
ingevolge de Vervroegde Uittredings-
regeling, als belanghebbende in de zin 
van de wet aan te merken; 

verzoekt de Regering, in hettoekom-
stige overleg binnen de Centrale Com-
missie voor Georganiseerd Overleg 
met deze overwegingen van de Kamer 
rekening te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 11 (17191). 

Ik constateer dat de Kamer er geen be-
zwaar tegen heeft, dat over deze motie 
aanstonds wordt gestemd. 

D 
De heer De Vries (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik constateer dat er een 
grote afstand bestaat tussen de strek-
king van deze motie en het betoog dat 
ik namens de CDA-fractie heb gehou-
den. Om die reden zullen wij helaas 
niet voor de motie kunnen stemmen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen 1 tot en met 8 en de be-
weegreden van het wetsontwerp wor-
den zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
CPN tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd, en dat derhalve het wets-
ontwerp wel met tweederde meerder-
heid is aangenomen. 

De motie-Knol en Nypels (17 191, nr. 8) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Nypels (17 191, nr. 10) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66 en de CPN voor deze motie heb-
ben gestemd. 

De motie-Knol (17 191, nr. 11) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verla-
ging van de accijns van zware stook-
olie(16 942). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 
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Voorzitter 

Het wetsontwerp wordt zonder sterrv 
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PPR en de PSP 
wordt aantekening verleend, dat zij ge-
acht wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van de wet op de accijns van al-
coholhoudende stoffen (16 958). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verho-
ging van de motorrijtuigenbelasting 
voor LPG- en dieselpersonenauto's 
(16 960). 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

Het amendement-Koning c.s. (stuk nr. 
14,1), wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

Ik geef het woord aan de heer Schut-
te tot het afleggen van een stemverkla-
ring. 

D 
De heer Schutte (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb, in overeenstenv 
ming met wat ik in tweede termijn heb 
gezegd, gestemd vóór het amende-
ment van de VVD. Ik sta nu voor de 
vraag of ik wel of niet vóór het wets-
ontwerp moet stemmen. Ik heb beslo-
ten aantekening te vragen tegen de ar-
tikelen III en IV. Op grond daarvan 
meen ik straks toch te kunnen stern-
men vóór het wetsontwerp, omdat 
mijn bezwaren nu voldoende duidelijk 
zijn geworden. 

Artikel III wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De Voorzitter: De heer Schutte wordt 
op zijn verzoek aantekening verleend, 
dat hij geacht wenst te worden tegen 
dit artikel te hebben gestemd. 

De heer Koning deelt mij mede dat 
zijn amendement op stuk nr. 14, II is 
vervallen door de overneming door de 

Regering van het amendement-B. de 
Vries c.s. (17 154, nr. 8), ingediend bij 
het wetsontwerp 17 154. 

Artikel IV wordt zonder stemming aan 
genomen. 

De Voorzitter: De heer Schutte wordt 
op zijn verzoek aantekening verleend, 
dat hij geacht wenst te worden tegen 
dit artikel te hebben gestemd. 

Artikel V en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP en de RPF tegen dit 
wetsontwerp hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van de inkomstenbelasting en 
van de loonbelasting (verlaging van 
de bejaardenaftrekken en van de ar-
beidsongeschiktheidsaftrekken), als-
mede wijziging van de vermogensbe-
lasting (afschaffing van de bejaarden-
aftrek en van de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek) (17 152). 

De artikelen I en II worden zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel III wordt bij zitten en opstaan 
aangenomen. 

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

Artikel IV en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

Het wetsonwerp wordt bij zitten en op 
staan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de RPF, de PSP, de PPR en de CPN te-
gen dit wetsontwerp hebben gestemd 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van de dividendbelasting (terug-
gaaf regelingen en tarief bij inkoop van 
krachtens erfrecht opgekomen aande-
len)(17 153). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fractie van de CPN wordt, op 

hun verzoek, aantekening verleend dat 
zij geacht wensen te worden tegen dit 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verle-
ning voor het kalenderjaar 1982 van 
de tijdelijke zelfstandigenaftrek in de 
inkomstenbelasting (17 154). 

De Voorzitter: Door het overnemen 
van het amendement-B. de Vries c.s. 
(stuk nr. 8) zijn de amendementen van 
het lid Koning c.s. op stuk nr. 7, III en IV 
(herdruk) vervallen. 

Het amendement-Koning c.s. (stuk nr. 
7, II) (herdruk) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement het 
amendement op stuk nr. 7,1 (herdruk) 
als verworpen kan worden be-
schouwd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
overneming van het amendement-B. 
de Vries c.s. (stuk nr. 8) wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Artikel II en de beweegreden worden 
zonder stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in het 
publikatie- en uitvoeringsbevel na «be-
velen» een komma moet worden ge-
plaatst. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen (17 155). 

Het gewijzigde amendement-Beckers-
de Bruijn c.s. (stuk nr. 11,1) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement de 
overige op stuk nr. 11 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 
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De Voorzitter 

Het gewijzigde amendement-Engwir-
da en Veldhuizen (stuk nr. 12,1) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
D'66, de PPR en de CPN voor dit amen-
dement hebben gestemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement het 
andere op dit stuk voorkomende 
amendement als verworpen kan wor-
den beschouwd. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De overige onderdelen van het wets-
ontwerp worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan met algemene stemmen aan-
genomen. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verho-
ging en uitbreiding van de accijns van 
alcoholvrije dranken (17 187). 

Het gewijzigde amendement-Beckers-
de Bruijn c.s. (stuk nr. 10, II) wordt bij 
zitten en opstaan verworpen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement de de 
Bruijn c.s. (stuk nr. 10, II) wordt bij 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Over de gewijzigde amendementen 
op stuk nr. 14,1, II en III wordt niet ge-
stemd omdat zij gelijk luidend zijn aan 
de gewijzigde amendementen op stuk 
nr. 10, I J l en III. 

Ik geef het woord aan de heer Eng-
wirda, die het heeft gevraagd. 

De heer Engwirda (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Op de stemmingslijst staat 
het gewijzigde amendement-Veldhui-
zen en Engwirda, voorkomende op 
stuk nr. 14, IV. Wij trekken dit in, omdat 
het dekkingsvoorstel, dat bij de Kos-
tenwet invordering rijksbelastingen 
aan de orde is geweest, niet is aange-
nomen. 

De Voorzitter: Aangezien dit amende-
ment is ingetrokken, maakt het geen 
onderwerp van behandeling meer uit. 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De overige onderdelen van het wets-
ontwerp worden zonder stemming 
aangenomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF, het GPV, de 
PSP en de CPN tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verho-
ging van de bieraccijns (17 188). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De Voorzitter: Ik merk op, dat aan het 
slot van het formulier de puntkomma 
na 'bij deze' moet worden vervangen 
door een dubbele punt. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de PSP en de CPN te-
gen dit wetsontwerp hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Wijzi-
ging van het tarief van de inkomsten-
belasting en van de loonbelasting in 
het kader van het belastingplan 1982 
(17 189). 

Artikel I wordt zonder stemming aan-
genomen. 

Het amendement-Beckers-de Bruijn 
(stuk nr. 9,1) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement de 
andere op stuk nr. 9 voorkomende 
amendementen als verworpen kunnen 
worden beschouwd. 

Artikel II wordt zonder stemming aan-
genomen. 

De artikelen III en IV en de beweegre-
den worden zonder stemming aange-
nomen. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF, het GPV, de 
PPR en de CPN tegen dit wetsontwerp 
hebben gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verho-
ging van de suikeraccijns (17 190). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

Aan de orde zijn de stemmingen over 
drie moties, ingediend bij de algemene 
financiële beschouwingen, te weten: 
de motie-Beckers-de Bruijn over een 
structurele verlaging van directe aan 
de arbeidsplaats gebonden kosten 
(17100, Milj.nota, nr. 12), 

motie-Wöltgens en Engwirda over 
het te voeren monetaire beleid (17 100, 
Milj.nota, nr. 15); 

de motie-Engwirda c.s. over hand-
having van de netto-netto-koppeling 
(17100, Milj.nota, nr. 16). 

Motie 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn heeft een wijziging aangebracht 
in haar motie op stuk nr. 12. In het dic-
tum zijn de woorden 'de basispremië-
ring' gewijzigd in: een deel van de ba-
sispremiëring. 

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzig-
de motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 18 (17 100, Milj.nota). 

Ik constateer dat de Kamer er geen be-
zwaar tegen heeft, dat deze gewijzigde 
motie aanstonds in stemming wordt 
gebracht. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen. 

D 
De heer Van Amelsvoort (CDA): Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn stemverkla-
ring heeft in de eerste plaats betrek-
king op motie nr. 15 van de heren 
Wöltgens en Engwirda betreffende het 
monetaire beleid (17 100 nr. 15). 

Wij stemmen ermee in, dat het mo-
netaire beleid niet alleen voor 1982 -
wi j lezen de motie zo, dat zij alleen op 
1982 betrekking heeft gericht behoort 
te zijn op verlaging van de rentevoet in 
Nederland, ten einde de investeringen 
van bedrijven en in de woningbouw te 
stimuleren. De Minister heeft zich ten 
overvloede daarmee akkoord ver-
klaard en hij heeft gezegd dat het be-
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Van Amelsvoort 

leid daarop inderdaad gericht is. Voor 
zover is de motie derhalve overbodig. 

In de overwegingen ontwaren wi j 
echter een tegenstri jdigheid, daar 
waar de interne en de externe stabili-
teit van de gulden gelijk gesteld wor-
den. Wij menen, dat wi j steun behoren 
te geven aan het kabinet, daar waar 
het de interne stabiliteit, met andere 
woorden een zo veel mogelijk stabiele 
ontwikkeling van het prijsniveau, met 
nog andere woorden bestrijding van 
de inflatie, voorrang wi l geven. Wij zul-
len derhalve tegen de motie stemmen. 

Over de motie nr. 16 van de heer 
Engwirda (17 100 nr. 16) heb ik al vol-
doende gezegd. Ik verzoek de Kamer 
hetgeen ik daarover in de diverse ter-
mijnen gezegd heb, als voldoende 
stemverklaring om tegen deze motie 
te stemmen, te wil len aanvaarden. 

D 
De heer Wöltgens (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog een stemverkla-
ring geven over motie nr. 12 (17 100 nr. 
12). Wij zullen voor de motie Beckers-
de Bruijn stemmen, zij het dat wi j v in-
den, dat een dergelijke beleidsdaad 
moet worden ingepast in een studie, 
waarbij een afweging plaatsvindt tus-
sen de werkgelegenheidseffecten van 
enerzijds de WIR en anderzijds de 
voorgestelde maatregelen. Als wi j 
over de resultaten van die studie be-
schikken, achten wi j een dergelijke be-
leidswijziging denkbaar. 

De gewijzigde motie-Beckers-de Bruijn 
(17 100, Miljoenennota, nr. 18) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Wöltgens en Engwirda 
(17 100, Miljoenennota, nr. 15) wordt 
bij zitten en opstaan verworpen. 

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

De motie-Engwirda c.s. (17 100, Miljoe-
nennota, nr. 16) wordt bij zitten en op-
staan verworpen. 

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

De Voorzitter: Ik stel voor de Miljoe-
nennota (17 100) met de bijbehorende 
stukken voor kennisgeving aan te ne-
men. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Verlen-
ging van de wet van 7 maart 1980 
(Stb. 81) alsmede enkele wijzigingen 
van de Wet op de loonvorming 
(17 202) 

en over: 
de motie-De Korte c.s. over terug-

houdendheid m.b.t. het nemen van 
maatregelen in de loon- en inko-
menssfeer (17 202, nr. 9). 

De Voorzitter: Mevrouw Beckers-de 
Bruijn heeft eerder op de avond het 
voorstel gedaan, deze stemmingen 
aan te houden tot begin volgende 
week. Ik breng dit voorstel van orde in 
stemming. 

Het voorstel van orde van mevrouw 
Beckers-de Bruijn wordt bij zitten en 
opstaan verworpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de PPR en de CPN voor dit voorstel 
van orde hebben gestemd. 

Het amendement-De Korte c.s. (stuk 
nr. 6,1) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fractie van de 
VVD voor dit amendement hebben ge-
stemd. 

Ik neem aan, dat als gevolg van de 
verwerping van dit amendement het 
andere op stuk nr. 6 voorkomende 
amendement als verworpen kan wor-
den beschouwd. 

Het amendement-De Korte c.s. (stuk 
nr. 7) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

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

Het amendement-Weijers en Nypels 
(stuk nr. 8, herdruk) wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de PSP, de PPR en de CPN, 
alsmede de leden Müller-van Ast, 
Moor en Ter Veld tegen dit amende-
ment hebben gestemd. 

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de 
aanneming van het amendement-
Weijers en Nypels (stuk nr. 8, her-
druk) wordt zonder stemming aange-
nomen. 

De artikelen II tot en met VII en de be-
weegreden worden zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De heer De Korte 
vraagt, eerst zijn motie op stuk nr. 9 in 
stemming te brengen. 

Naar mij blijkt, bestaat daartegen geen 
bezwaar. 

De motie-De Korte c.s. (17 202, nr. 9) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen. 

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

Ik geef het woord aan de heer De 
Korte voor een stemverklaring over 
het wetsontwerp. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Het zal duidelijk zijn dat 
voor ons buitengewoon belangrijk 
was, dat er zekerheid zou zijn dat er 
geen loonmaatregel werd genomen zo 
lang de CAO-onderhandelingen niet 
hadden geleid tot een beeld dat die 
maatregel noodzakelijk maakte. Die ze-
kerheid hebben wi j niet. Om die reden 
kunnen wi j niet voor het wetsontwerp 
stemmen. 

De heer Engwirda (D'66): Wij zullen 
het citeren! 

De heer De Korte (VVD): Heel goed! 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de CPN, de PSP, de PPR en de 
RPF; alsmede de leden Ter Veld en 
Moor tegen dit wetsontwerp hebben 
gestemd. 

Aan de orde zijn de stemmingen in 
verband met het wetsontwerp Afwij-
king van de aanpassingsmechanis-
men bij de herziening van het wette-
lijk minimumloon, enige sociale verze 
keringsuitkeringen en een aantal an-
dere uitkeringen en pensioenen per 1 
januari 1982 (17 199) en over de mo-
tie-De Korte c.s. over de toeslagen 
voor inconveniënten (17 199, nr. 7). 

De onderdelen van het wetsontwerp 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

Het wetsontwerp wordt bij zitten en 
opstaan aangenomen. 

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

De motie-De Korte c.s. (17 199, nr. 7) 
wordt bij zitten en opstaan verworpen 
De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van 
de VVD, de SGP, de RPF en het GPV 
voor deze motie hebben gestemd. 
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Voorzitter 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen 
van stemverklaringen achteraf over de 
onderwerpen, waarover zojuist is ge-
stemd. 

D 
De heer Poppe (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is vandaag duidelijk ge-
bleken dat mijn fractie grote reserves 
heeft wat betreft de procedure en ten 
dele ook wat betreft de inhoud van de 
wetsontwerpen over de loonvorming 
en de indexeringsmechanismen. Voor 
enkele leden van mijn fractie waren de 
bezwaren zo groot dat zij geen verant-
woordeli jkheid wensten te nemen 
voor deze wetswijzigingen. Voor de 
overgrote meerderheid van mijn frac-
tie gold echter dat zij de Regering de 
mogelijkheid niet wi l onthouden om 
het inkomenspolitieke en werkgele-
genheidsbeleid te gaan voeren waar-
voor de Partij van de Arbeid regerings-
verantwoordeli jkheid heeft aanvaard. 

De motie-De Korte (17 202, nr. 9) be-
vat veel elementen waarmee onze 
fractie kan instemmen. Zij is echter zo 
stellig over het afwijzen van elke maat-
regelen - ook als die onze inkomens-
politieke doeleinden dient en de on-
derhandelingsvrijheid van partijen 
grotendeels onverlet laat - dat wi j on-
ze stem aan die motie hebben moeten 
onthouden. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de brieven 
van de Ministervan Financiën over 
aanpassingen van middenkoersen in 
het kader van het Europees Monetair 
Stelsel 1981 (17 125, nrs. 1-2) voor ken-
nisgeving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 0.45 uur. 

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

1°. een afschrift van een brief van de 
Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, gericht tot de 
Nederlandse Sport Federatie, inzake 
een ontwerp-resolutie apartheid en 
sport. 

Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage; 

2°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Financiën, 

betreffende het financiële arrange-
ment tussen de Staat en de Nederland-
se Bank (17 100, Mil j . Nota, nr. 14); 

een, van de Staatssecretaris van De-
fensie, inzake het tehuis voor oud-mil i -
tairen Bronbeek (17 100-X, nr. 14); 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, met beantwoording van 
vragen omtrent de begroting 
(17 100-XIII, nr. 25); 

een, van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, met het 
regeringsstandpunt inzake een aantal 
vraagstukken betreffende de psycho-
therapie(17 217). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. de volgende brieven e.a.: 
een, van 1000 hoogleraren en direc-

teuren van wetenschappelijke institu-
ten, over de werkgelegenheidsplan-
nen van de Overheid; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging Promotie Informatie Traditioneel 
Bier-Amsterdam, over de voorgesteld 
accijnsverhoging; 

een, van mevrouw M. C. Fahrenfort-
Meuffels te Overveen, over de leefsitu-
atie in Gouda; 

een, van het bestuur van de Vereni-
ging Madjoe, over eventuele plannen 
voor Bronbeek; 

een, namens medewerkers van reis-
bureau 'De planeet' te Arnhem, over 
de verkoop van vakantiereizen via di-
verse media en banken; 

een, van de afdeling voorlichting 
van het KNOV, met de discussienota 
'In de slag om meer werk' ; 

een, van A. Gelderblen te Leidschen-
dam, over diverse samenlevingspro-
blemen; 

een, van het bestuur van de Stich-
ting Greenpeace Nederland over stop-
zetting van atoomproeven; 

een, van het gemeentebestuur van 
Breda, inzake de voorgestelde accijns-
maatregelen; 

een, van het gemeentebestuur van 
Rosmalen, over de voorgestelde be-
zuinigingen voor het sociaal-cultureel 
werk; 

een, van N. J. M. van der Salm te 
Voorschoten, over beantwoording van 
correspondentie; 

een, namens de Raad van de Centra-
Ie Ondernemingsorganisaties, met 
commentaar op de wetsvoorstellen 
17 199, 17 202 en 17 216; 

een, van het hoofd van het WODC 
van het departement van Justitie, met 
het rapport 'De balie geschetst'. 

Deze brieven e.a. liggen op de griffie 
ter inzage; voor zoveel nodig is kopie 
gezonden aan de betrokken commis-
sies; 

4.° het academisch proefschrift van P. 
L. E. van der Plas: 'Waardenontwikke-
ling in het onderwijs'. 

Dit proefschrift is opgenomen in de 
bibliotheek der Kamer. 
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Noten 

Noot 1 (zie blz. 989) 

De vragen van het lid Van der Sanden 
luiden: 

1 
Kan de Minister de oorzaken aange-

ven waardoor het bestuur van het Be-
drijfsfonds voor de Pers nog steeds 
niet heeft gerapporteerd over een ad-
vertentie-compensatieregeling? 

2 
Heeft het bestuur, na het reeds in ja-

nuari 1981 door de ambtsvoorganger 
van deze bewindsman gedane ver-
zoek, tussentijds laten blijken op zo 
grote moeili jkheden te zijn gestoten, 
dat snelle rapportage (verwacht was 
uiterlijk apr i l -mei 1981) onmogelijk 
werd? 

3 
Wordt het, door het uitblijven van de 

rapportage en dus ook van besluitvor-
ming door de Minister, onmogelijk om 
uitvoering te geven aan de door de Ka-
mer op 18 december 1980 aangeno-
men motie-Van der Sanden1, waarin 
de datum van 1 januari 1981 als in-
gangsdatum werd genoemd? 

4 
Erkent de Minister, dat de exploita-

tieresultaten van de dagbladen in 1981 
in geen enkel opzichtten opzichte 
van 1980 zullen blijken te zijn verbe-
terd, zodat deze sector er recht op heeft 
zo snel mogelijk op de hoogte te zijn 
van het beleid in dit opzicht ten aanzien 
van de boekjaren 1981 en 1982? 

1 Kamerstuk 16400, hfdst. XVI, nr. 26. 

Noot 2 (zie blz. 990) 

De vragen van de leden Koning en 
Smit-Kroes luiden: 

1 
Is het waar, dat overwogen wordt de 

luchthaven Zestienhoven bij Rotter-
dam op te heffen ten behoeve van wo-
ningbouw? 

2 
Erkennen de bewindslieden het gro-

te economische belang van de lucht-
haven voor het bedrijfsleven en de in-
woners van de Rijnmond in het alge-
meen en voor die van de gemeente 
Rotterdam in het bijzonder? 

3 
Welke zijn de gevolgen voor de eco-

nomische bedrijvigheid en werkgele-
genheid, indien de luchthaven Zestien-
hoven zou worden opgeheven en hoe 
verhouden zich die met het voorgeno-
men werkgelegenheidsprogram? 
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