
25ste Vergadering Dinsdag 29 juni 1982 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten: 

Thurlings, Feij, Van der Werff, Stam, 
Van Dalen, Rijnvos, Hendriks, De Rijk, 
Oskamp, Eijsink, Heijne Makkreel, 
Mastik-Sonneveldt, Grol-Overling, 
Bischoff van Heemskerck, Ginjaar, 
Vonhoff-Luijendijk, Van Tets, Steen-
kamp, Steigenga-Kouwe, Uijen, 
Nagel, Vermeer, Abma, Van de 
Zandschulp, Cnoop Koopmans, Van 
Veldhuizen, Van der Meer, Mijnsber-
gen. Bakker, Van der Werf-Terpstra, 
Veen, Christiaanse, Kruisinga, Zoon, 
Umkers, Groensmit-van der Kallen, A. 
Hijmans, Maassen, Vis, Tjeerdsma, 
Tonkes, Derks, Vleggeert, Simons, 
Ermen, Schinck, Uijterwaal-Cox, 
Vrouwenvelder, De Vries, Netjes, 
Kaland, H. Heijmans, De Jong, 
Russell, Albeda, Veder-Smit, De Gaay 
Fortman, Wiebenga, Gooden, Smeets-
Janssen, Von Meijenfeldt, Leyten-de 
Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
Zoutendijk en Korthals Altes, 

en de heren Deetman, Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en De 
Graaf, Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van de leden: 
Tummers en Baarveld-Schlaman, 
wegens deelneming aan een vergade-
ring van de Raad van Europa; 

Van Soest-Jansbeken, wegens ziekte; 

Tiesinga-Autsema, wegens verblijf 
buitenslands; 

Bukman, Franssen, Glastra van Loon, 
Buijsert en Maaskant. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat het College van Senioren 
omtrent de wetsontwerpen nrs. 
17 453, 17 454, 17 456, 17457, 17 458, 
17459, 17461, 17462, 17469, 17260 
en 17 398 een blanco eindverslag 
heeft vastgesteld. 
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De door het College van Senioren te 
nemen besluiten, alsmede de lijst van 
ingekomen stukken met de door mij 
gedane voorstellen zullen voor de 
leden ter inzage worden gelegd. De 
op het vorenstaande betrekking 
hebbende stukken zullen in de 
Handelingen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen ook de notulen van 
de vorige vergadering voor de leden 
ter inzage. Tenzij enig lid hiertegen 
vóór het einde der vergadering 
bezwaar maakt, zal worden aangeno-
men, dat de Kamer akkoord gaat met 
de voorstellen en dat zij de notulen 
goedkeurt. 

Ik heb bericht van verhindering tot 
bijwoning van de vergadering 
ontvangen van de Ministers van 
Buitenlandse Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandse Zaken, van Defensie en 
van Economische Zaken, alsmede van 
de Staatssecretarissen van Justitie en 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne. Tevens heb ik bericht van verhin-
dering ontvangen van de Gevolmach-
tigde Minister van de Nederlandse 
Antil len. 

Ik deel voorts mede dat het ontwerp 
van wet nr. 17467 (verlaging kinder-
bijslagbedragen) van de agenda van 
heden is afgevoerd. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Bischoff van Heemskerck c.s. 
over een ongestoorde uitvoering van 
het ontwikkelingsbeleid (gedrukt stuk 
Eerste Kamer, zitting 1981-1982, nr. 
116), ingediend op 23 juni 1982. 

Deze motie wordt zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Reinhold Karl Aust 
en 22 anderen (17453); 

Ingekomen stukken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Naturalisaties 
Grenswijziging 
Defensie 
Gijzeling 

Naturalisatie van AM Alantor en 26 
anderen (17 454); 

Naturalisatie van Balbir Singh Sohi 
en 26 anderen (17456); 

Naturalisatie van Jacob Andreas 
Angkotta en 21 anderen (17457); 

Naturalisatie van Abdul Rahman en 
24 anderen (17458); 

Naturalisatie van Sjaamkoemar 
Angnoe en 22 anderen (17 459); 

Naturalisatie van Oktay Akkerman 
en 22 anderen (17461); 

Naturalisatie van Semih Bulut en 27 
anderen (17 462). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Wijziging van de 
grens tussen de gemeenten Dongen 
en Gilze en Rijen (17469). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Wijziging van 
Hoofdstuk X (Departement van 
Defensie) van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor 1980 
(verzamelontwerp; derde wijzigings-
voorstel) (17260). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De leden Tonkes en 
Maassen wordt op hun verzoek 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen dit wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Invoeging van 
artikel 589a in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering (gijzeling) 
(17398). 
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Voorzitter 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: De heer Umkers wordt 
op zijn verzoek aantekening verleend, 
dat hij geacht wenst te worden, tegen 
dit wetsontwerp te hebben gestemd. 

opvattingen van de Partij van de 
Arbeid en die van het CDA. Het vereist 
nogal wat moed om het bereiken van 
een begeerd doel te vertragen, omdat 
men de prijs voor de individuele 
burgers te hoog vindt. 

Wij kiezen voor een vertraagde 
oplossing van de problemen om het 
aantal slachtoffers te beperken. Het is 
dan ook het gewin op korte termijn 
waarmee mijn fractie moeite heeft in 
dit wetsontwerp. Hierbij dient dan 
bedacht te worden, dat het wets-
ontwerp niet het enige is dat wi j 
vandaag behandelen en dat ingrijpt in 
de koopkracht van de individuele 
burgers. 

Mijn fractiegenoot de heer Van de 
Zandschulp komt hierop nog terug bij 
de behandeling van een aantal 
wetsontwerpen in de sfeer van sociale 
zaken en werkgelegenheid, terwij l 
mevrouw Mastik aanstonds nog het 
woord zal voeren over de verhoging 
van de examengelden voor extraneï. 

Mijn fractie zou in het algemeen 
wil len waarschuwen tegen maatrege-
len die weliswaar op korte termijn 
geld opleveren, maar die bij-effecten 
hebben voor individuele burgers of 
groepen van burgers, die het middel 
soms erger maken dan de kwaal. Dit 
geldt in het bijzonder in onderwijsland 
waar sommige bezuinigingen een 
directe invloed hebben op de koop-
kracht van de Nederlander, maar waar 
andere van invloed zijn op de kwaliteit 
van het onderwijs. 

Ter illustratie wijs ik op de in de 
kranten gepubliceerde plannen van de 
Minister om de 'schoorsteenuren' af 
te schaffen. Dit betekent een financiële 
winst op korte termijn, maar tegelijker-
tijd een taakverzwaring en dus een 
bedreiging van de kwaliteit van het 
onderwijs. 

Ik praat dan nog niet eens over de 
banen die verloren gaan. Natuurlijk 
moeten de schoorsteenuren worden 
afgeschaft, maar dan wel geleidelijk 
door de oude v.b.'s met 26 betaalde 
lesuren te honoreren, terwijl ook de 
andere v.b.'s tot 26 gegeven en 
betaalde uren worden teruggebracht. 

De plannen van de Minister doen 
mij denken aan een veeboer die zijn 
grasland voor de bollenteelt verhuurt 
en vervolgens merkt, dat hij meer 
moet gaan uitgeven voor de aanschaf 
van voer voor zijn koeien dan hij 
ontvangt aan huur voor zijn land. De 
vergelijking zal wel mank gaan, maar 
de Minister begrijpt ongetwijfeld wat 
ik bedoel. 

Vangen wat je vangen kunt, zonder 
de consequenties voor de individuele 
Nederlander te overzien of - en dat is 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Uitbreiding van de 
werkingssfeer van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne tot de Wet 
geluidhinder (17 328). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Vleggeert (PvdA): Mijnheer 
de Voorzitter! Vooropgesteld moet 
worden, dat wi j - de fracties van het 
CDA, de VVD, D'66 en de PvdA -
akkoord kunnen gaan met het wets-
ontwerp. Wij hebben er het volste 
begrip voor, dat de bewindsvrouwe 
- die hier vertegenwoordigd is door 
de Minister van Onderwijs en Weten-
schappen - heeft gestreefd naar 
consistentie en uniformiteit, ook bij 
dit wetsontwerp. 

Er leven echter in deze Kamer wat 
ambivalente gevoelens over de 
praktische gevolgen van het beroep 
op de Kroon, zoals dat is vastgelegd 
in artikel 144, eerste lid onder a van 
de nieuwe wet. 

De beroepsprocedure bij de Kroon 
draagt in dit geval alle elementen van 
een veelvuldig beroep op de Kroon in 
zich, op grond waarvan wij de 
Staatssecretaris - in dit geval de 
Minister - met nadruk verzoeken dit 
aspect tot een geïntegreerd onderdeel 
te maken van de ook reeds bij de 
behandeling aan de overzijde toege-
zegde evaluatie die medio 1983 zal 
worden voorgelegd, waarin het nut 
van de principiële keuze voor het 
beroep op de Kroon in plaats van op 
de AROB-rechter nader wordt belicht. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne kan ik toezeggen, dat de evaluatie 
zal worden verricht op de wijze die is 
gevraagd. Dit betekent dat de kwestie 
van het AROB-beroep een geïntegreerd 
onderdeel zal uitmaken van de 
evaluatie bij de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne en de Wet 
geluidhinder en dit alles in relatie tot 
het kroonberoep. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Wijziging van de 
School- en cursusgeldwet 1972 
(herziening heffingsregeling school 
geld, alsmede verhoging schoolgeld 
en schoolgeldvrije voet) (17419). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik beginnen met een 
vraag te stellen waarop ik al vele jaren 
een antwoord zoek: waarom is de 
schoolgeldplicht gekoppeld aan het 
leerjaar van de leerling en niet aan de 
beëindiging van de leerplicht? Ik 
vermoed dat het antwoord van 
praktische aard is. 

Wellicht valt nu toch te overwegen, 
schoolgeldplicht te koppelen aan het 
niet meer leerplichtig zijn. Dit moet 
technisch eenvoudig zijn, zeker 
wanneer de kinderbijslag eenmaal 
inkomensgebonden is. Zodra deze 
situatie bereikt is, kunnen de school-
gelden grotendeels geïnd worden 
door ze te korten op de kinderbijslag. 

Hierdoor ontstaat ook een spreiding 
over vier termijnen in plaats van over 
de huidige twee, want de inning van 
het schoolgeld in twee termijnen, en 
dan ook nog in twee opeenvolgende 
maanden, is een van de elementen in 
het huidige systeem waarmee mijn 
fractie wat moeite heeft. Dit geldt des 
te sterker nu de heffing niet alleen 
verhoogd wordt, maar ook nog 
versneld geïnd zal worden, zodat 
schoolgeldplichtigen binnen één 
kalenderjaar vier keer een niet 
onaanzienlijk bedrag zullen dienen te 
betalen. 

Mijn fractie betreurt het dan ook dat 
het amendement-Worrell en Mertens, 
gedrukt onder nr. 12 van de bij het 
onderhavige wetsontwerp behorende 
stukken, door de Tweede Kamer is 
verworpen. De heren Worrell en 
Mertens trachtten althans een zekere 
spreiding te bereiken van de betaling 
van het schoolgeld. 

Mijn fractie betreurt het in het 
bijzonder, dat de Tweede-Kamerfrac-
tie van het CDA niet bereid bleek, mee 
te werken aan een meer geleidelijke 
invoering van de inderdaad onvermij-
delijke lastenverzwaring. 

Misschien ligt daar ook wel de 
grootste tegenstelling tussen de 
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Oskamp 

misschien nog wel e rge r - de gevolgen 
voor het iTnmateriële beleid dat je 
voor ogen staat, erbij te betrekken, is 
een slecht beleid. 

De Minister van Financiën kan 
natuurlijk wel aan elk departement 
een negatieve waardebon uitdelen, 
maar als ieder ministerie in zijn 
verlangen de opgelegde bezuiniging 
te bereiken, dezelfde groep mensen 
treft, dan wordt het voor die groep 
langzamerhand wel een beetje 
vervelend. 

De versnelde inning van het 
schoolgeld, door de Minister beoogd, 
is nu typisch zo'n maatregel die op 
korte termijn geld in het laatje brengt 
- als die versnelde inning inderdaad 
slaagt - maar die geen rekening 
houdt met mensen die via allerlei 
andere bezuinigingen ook al moeten 
inleveren. 

De heren Worrell en Mertens 
hebben getracht, dit te voorkomen 
door indiening van het amendement 
dat ik al eerder noemde. Deze Kamer 
kan niet amenderen. Mijn fractie 
overweegt daarom door middel van 
een motie te trachten de Regering tot 
andere gedachten te brengen. 

Ik wil nog enkele punten in het kort 
naar voren brengen. Naar de mening 
van mijn fractie is het noodzakelijk dat 
de Minister er bij zijn ambtgenoot van 
Financiën op aandringt dat er een 
systeem wordt ontworpen waarbij de 
hoogte van het schoolgeld in relatie 
staat tot het inkomen in het belasting-
jaar waarin het schoolgeld wordt 
geheven. 

In deze ti jd van snel dalende 
inkomens, van massale werkloosheid 
en van duizenden faillissementen 
mag een heffing niet gebaseerd zijn 
op een allang achterhaalde en 
inmiddels sterk verslechterde financië-
le situatie van de belastingplichtige. 

Ik denk hierbij aan de koppeling aan 
een inkomensafhankelijke kinderbij-
slag, maar ook aan een inning tegelijk 
met de inkomstenbelasting, eventueel 
bij voorlopige aanslag. 

Mijn fractie deelt de mening van de 
fractie van de VVD dat het schoolgeld 
het karakter van een retributie heeft. 
Wij verwerpen echter de gedachte dat 
dit zou moeten leiden tot een systeem 
als bij de collegegelden. Dat laatste 
systeem is immers alleen aanvaard-
baar omdat het gekoppeld is aan een 
systeem van studiefinanciering. 

Bij de leerlingen voor wie schoolgeld 
wordt geheven, is een dergelijk 
systeem nog slechts rudimentair 
aanwezig. Mijn fractie wil deze zaak 
opnieuw ter discussie stellen, als een 

volledig systeem van studiefinancie-
ring tot stand is gekomen voor alle 
studerenden van zestien jaar en 
ouder. 

Hoewel wi j de opvattingen van de 
fractie van de VVD in principe delen, 
wijzen wi j de consequenties in de 
huidige omstandigheden af. Mijn 
fractie is overigens ook van mening 
dat de Minister in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag 
weliswaar een interessant historisch 
overzicht en een boeiende uitleg van 
het waarom van de huidige regeling 
geeft, maar tegelijkertijd wel erg 
zorgvuldig vermijdt, op de door de 
fractie van de VVD aangesneden 
principiële zaken in te gaan. Wellicht 
kan de Minister in zijn antwoord 
nader op de zaak ingaan. 

Ik wil de Minister erop wijzen, dat 
sinds 1972 tien jaren verstreken zijn, 
tien jaren waarin wel het een en ander 
is gebeurd. Een motie uit 1972 kan 
natuurlijk nooit een rede zijn, de zaak 
waarom het gaat, namelijk het 
verband tussen leerplicht en school-
geldheffing, niet opnieuw aan de orde 
te stellen. 

Wat de Tweede Kamer tien jaar 
geleden in haar wijsheid ook beslist 
moge hebben - ik moet misschien 
wel zeggen: wat de Tweede Kamer in 
haar wijsheid van tien jaar geleden 
ook beslist moge hebben - dat 
verband ligt voor de hand. Een reactie 
van de Minister zou ik zeer op prijs 
stellen. 

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, is 
mijn ceterum censeo: rijksscholen 
moeten verzekerd worden! 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Na hetgeen de 
heer Oskamp reeds heeft gezegd, zal 
ik toch de verleiding weerstaan, ook 
wat over de schoorsteenuren te 
zeggen en mij houden aan het 
wetsontwerp in engere zin. 

Ik bedank de Minister voor de zeer 
snelle beantwoording van ons 
verslag. Naar aanleiding van dat 
antwoord heb ik niettemin toch nog 
enkele opmerkingen, in het bijzonder 
over het retributie-karakter. 

Naar aanleiding van hetgeen de 
heer Oskamp hierover opmerkte, wil 
ik zeggen dat, als wi j pleiten voor het 
op gelijke voet behandelen van 
collegegelden en schoolgelden, dit 
inderdaad impliceert 'in volle omvang 
op gelijke voet behandelen', dus ook 
met een financieringsmogelijkheid. 
Die mogelijkheid moet niet geïsoleerd 
worden bezien, alleen ten aanzien van 
de heffing. 

De Minister verwijst in zijn antwoord 
naar het onderzoek dat wordt verricht 
door het Instituut van Onderzoek van 
Overheidsuitgaven. 

Over de kwestie van het schoolgeld 
neemt hij dus geen definitief standpunt 
in. Niettemin zegt hij dat op het 
retributiekarakter nog wel wat aan te 
merken is. Hierover wil ik nog een 
aantal opmerkingen maken. 

De passage in het antwoord die 
gaat over het al dan niet verband 
houden met de leerplicht, is op 
zichzelf een interessante passage; de 
heer Oskam sprak hierover ook reeds. 
In dit verband is deze echter niet zo 
relevant. 

Dat voor bepaalde diensten, in dit 
geval onderwijs in de eerste vier 
schooljaren, geen retributie wordt 
geheven, is niet van invloed op de 
vraag of de heffing voor de laatste 
schooljaren al dan niet een retributie 
is. Ter adstructie van mijn stelling dat 
het schoolgeld een retributie is, wi l ik 
nog op enkele punten wijzen. 

Ik kan mij allereerst beroepen op de 
standpunten die hierover worden 
ingenomen in de literatuur. 

Ik verwijs bij voorbeeld naar 
Hofstra: Inleiding tot het Nederlands 
Belastingrecht, vierde druk 1977, blz. 
27. Daar wordt een definitie van het 
begrip 'retributie' gegeven waar de 
schoolgeldheffing precies onder past. 
Bovendien wordt het schoolgeld daar 
uitdrukkelijk genoemd als voorbeeld 
van een retributie. 

Er is echter nog een tweede reden 
die ik onder de aandacht van de 
Minister zou wil len brengen, een 
reden waarom men uitermate voor-
zichtig zou moeten zijn met het in 
twijfel trekken van het retributiekarak-
ter. Deze is gelegen in artikel 5, 
tweede lid van de Schoolgeldwet. In 
dit artikel staat dat wie belastingvrij-
dom heeft krachtens internationaal 
recht, toch schoolgeld moet betalen. 

Hier is ook niets tegen zolang dat 
schoolgeld inderdaad als retributie 
wordt beschouwd. Zodra het echter 
een belastingkarakter krijgt, komt de 
heffing ex artikel 5, tweede lid, in 
strijd met artikel 34 van het Verdrag 
van Wenen van 1961, inzake de 
diplomatieke betrekkingen. 

Vrij vertaald, staat in dat artikel dat 
een diplomatiek vertegenwoordiger 
zal zijn vrijgesteld van alle rechten en 
belastingen, personeel of zakelijk, 
nationaal, regionaal of gemeentelijk, 
behalve ... . Na 'behalve' volgt een rij 
uitzonderingen waar onder de letter e. 
de retributie wordt vermeld. In de 
Engelse tekst staat: charges levied 
for specific services rendered'. 
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Heijne Makkreel 

Een uitzondering waaronder het 
schoolgeld met het karakter van 
belasting onder te brengen zou zijn, is 
in de opsomming niet te vinden. 

Het retributiekarakter staat voor mij 
dan ook vast. Als de Minister in zijn 
nota naar de wijze van heffing 
verwijst als argument om het retribu-
tiekarakter toch enigszins in twijfel te 
trekken, vind ik dat ook geen logisch 
correct antwoord. In het verslag, was 
de (in vraagvorm gestelde) stelling 
dat het, gezien het karakter, juist zou 
zijn het schoolgeld op gelijke wijze als 
het collegegeld, werkelijk als retributie 
te heffen. 

Op een dergelijke stelling kan 
natuurlijk moeilijk de wijze van 
heffing als argument worden gebruikt 
voor het al dan niet bestaan van het 
retributiekarakter, want dan draait 
men in een cirkeltje rond. 

Tot zover enkele opmerkingen over 
het karakter van het schoolgeld, die 
werden uitgelokt door de nota naar 
aanleiding van het eindverslag. Men 
zal begrijpen dat ik hiermee mijn 
stelling dat het maximumbedrag als 
het eigenlijke schoolgeld moet 
worden gezien, ook uitdrukkelijk 
handhaaf. Overigens zal ik het meer 
genoemde onderzoek van het Instituut 
van Onderzoek van Overheidsuitgaven 
afwachten. 

Wellicht kan de Minister deze 
gedachtenwisseling ook onder de 
aandacht van het Instituut brengen, 
opdat deze bij de advisering kan 
worden meegewogen. 

Overigens hebben wij in het verslag 
al tot uitdrukking gebracht dat onze 
fractie zich in hoofdli jnen, zij het met 
enige moeite, met het wetsontwerp 
kan verenigen. Ook wat deze moeite 
betreft sluit ik mij aan bij wat de heer 
Oskamp hierover heeft gezegd. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Wijziging van de 
Wet op het Wetenschappelijk Onder-
wijs (herziening regeling examengeld) 
(17430). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Oskamp, voorzitter van de 
vaste Commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen, voor het uitbrengen 
van het eindverslag omtrent dit 
wetsontwerp. 

De heer Oskamp, voorzitter van de 
commissie: Mijnheer de Voorzitter! In 
verband met de korte t i jd welke de 
Kamer is gelaten voor het voorberei-

dend onderzoek van het onderhavige 
wetsontwerp, zien de vaste Commis-
sies voor Onderwijs en Wetenschap-
pen en voor Wetenschapsbeleid en 
Wetenschappelijk Onderwijs zich 
genoodzaakt om zich in dit verslag te 
onthouden van het maken van 
opmerkingen en het stellen van 
vragen. 

Wel behield men zich het recht voor 
om bij de openbare behandeling in te 
gaan op met dit wetsontwerp verband 
houdende onderwerpen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij wil len niet in herhaling 
vervallen met een klacht over weer 
onvoldoende tijd tot heroverweging 
voor deze Kamer. Daarom zullen wi j 
ons bij de behandeling van dit 
wetsontwerp beperken tot een tweetal 
kritische opmerkingen. 

Zoals bekend ligt het in de bedoeling 
de huidige examengeldregeling voor 
extraneï, die tot dusverre 60 gulden 
per examen betaalden, te vervangen 
door een regeling waarbij de extraneï 
een examengeld gaan betalen gelijk 
aan de helft van het collegegeld, dus 
375 gulden per jaar. 

Het gaat hier om een logisch 
vervolg van de aanvaarding van de 
begroting voor Onderwijs en Weten-
schappen voor 1982 en het is een in 
beginsel juist voorstel. Het onderwijs-
apparaat, waarvan naast de studenten 
onder andere de extraneï gebruik 
maken, staat immers gedurende de 
studieperiode continu ter beschikking 
voor zaken als tentamens en scriptie-
begeleiding. Het is dan ook redelijk 
een examengeld berekend over de 
gehele studieperiode te heffen. 

Het is echter de vraag waarom hier 
is gekozen voor 50% van het college-
geld van studenten. Dat het college-
geld als basis is genomen, is alleszins 
aanvaardbaar, maar waarom die 
50%? Volgens de memorie van 
toelichting steunt deze keuze op 
doelmatigheidsoverwegingen. 

Op het eerste gezicht is dat een 
aardige motiver ing: 50% is een mooi 
rond en gemakkelijk hanteerbaar 
getal. Is er uit een oogpunt van 
doelmatigheid echter veel verschil 
wanneer dat 20, 40 of 80% zou zijn? 
Daarom had met evenveel recht een 
van die percentages kunnen worden 
gekozen. 

Tijdens de behandeling van dit 
wetsontwerp aan de overzijde van het 
Binnenhof zei de Minister: 'De 
redenering is geweest dat als wij 
uitgaan van de helft van het college-

geld dit niet onredelijk is. Het probleem 
is wel dat wi j weinig inzicht hebben in 
het verband tussen de werkelijke 
kosten en de hoogte van de heffing. 
Het is ook de vraag of wij een strikt 
lineaire relatie moeten leggen. Het 
gaat per saldo om een bijdrage in de 
kosten voor het onderwijs. ' 

In zo'n situatie is het toch wel zinvol 
te weten wie er in deze groep van 
extraneï onderscheiden kunnen 
worden. Aan de overzijde zijn daarover 
vragen gesteld en ook hier zal de 
fractie van de PvdA uitvoerig daarnaar 
informeren. Ook wij zouden hierover 
graag iets naders wil len horen. 
Aangezien de Minister in de Tweede 
Kamer die informatie niet heeft 
kunnen verstrekken, wil len wij hem 
wel tegemoet treden met een op korte 
termijn geformuleerde werkhypothe-
se. Daarbij onderscheiden wi j twee 
categorieën. 

De eerste categorie zijn de echte 
extraneï. Voor hen geldt slechts één 
ding volgens de Minister, namelijk het 
afleggen van examens. Daarnaast 
onderscheiden wi j een tweede grote 
categorie, namelijk de pseudo-extra-
nei. De Minister heeft er bij de 
behandeling aan de overzijde op drie 
plaatsen op geduid. Hij heeft onder 
meer gezegd: 'Mede gezien het feit 
dat wi j het verschijnsel hebben 
kunnen waarnemen dat sommige 
studenten pogen aan het betalen van 
collegegeld te ontsnappen, hebben 
wi j gestreefd naar een regeling via 
examengeld gekoppeld aan college-
geld, waarmee wi j de komende jaren 
kunnen werken.' 

Het is duidelijk dat 60 gulden 
examengeld per examen voor de 
echte extraneï inderdaad te laag was. 
Het door mij genoemde tentatieve 
percentage van 20 stoelt op de 
huidige praktijk. Bij de toekenning van 
onderwijsvoorziening wordt een 
extraneus als een 1/5 student 
aangemerkt. 

Waarschijnlijk is dat percentage 
echter ook te laag. Misschien moet 
het percentage 30, 40 of 50 zijn. 
Wellicht kan de Minister aangeven 
hoe hoog het percentage is als het 
gaat om de echte extraneï. 

Wij moeten beseffen dat er in de 
universitaire wereld niet zo'n duidelij-
ke, zichtbare scheiding is te maken 
tussen studenten en extraneï. In die 
situatie vinden 'vindingri jke' studenten 
nogal wat mogelijkheden om, hoewel 
zij normaal dagonderwijs volgen, zich 
als extraneus te laten inschrijven. 

Door de grote aantallen studerenden 
en de beperkte controlemogelijkheden 
is het niet mogelijk gebleken op een 
geschikte wijze studerenden die het 
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normale universitaire dagonderwijs 
volgen terwij l zij als extraneï staan 
ingeschreven te registreren. Hierdoor 
wordt niet alleen te weinig collegegeld 
geïnd of een te grote druk gelegd op 
de prijs die de echte extraneï moeten 
gaan betalen, het heeft ook onaange-
name gevolgen voor de verhoudingen 
binnen de faculteit. Denk aan de 
toerekening van 20%. 

Als dagstudenten zich als extraneus 
laten inschrijven, hetgeen volgens 
onze informatie op onthutsend grote 
schaal geschiedt, leidt dat tot gevoelige 
krapte op de begroting en bij toewijzing 
van onderwijsvoorzieningen, in het 
bijzonder in de personele sector. 

Nu mag het departement denken 
dat het halve ei van de categorie van 
de pseudo-extraneï beter is dan een 
lege dop, onzes inziens dienen de 
pseudo-extraneï het normale college-
geld te betalen. Kan de Minister 
aangeven op welke wijze, door 
controle en eventueel sancties, beter 
kan worden toegezien op deze 
ontsnappingen? 

Een tweede kritische opmerking 
heeft betrekking op de terugbetalings-
regeling. In de memorie van toelichting 
is in het vooruitzicht gesteld dat bij of 
krachtens algemene maatregel van 
bestuur een restitutieplicht terzake zal 
worden ontworpen. Via amendement 
heeft de Tweede Kamer aan art. 79 
vrijstelling en teruêbetaling toege-
voegd. 

Er kunnen zich bij hoge uitzondering 
situaties voordoen die vrijstelling of 
terugbetaling rechtvaardigen. Het lijkt 
ons echter gewenst nadruk te leggen 
op de woorden 'hoge uitzondering', 
zeker zolang geen scheiding wordt 
gemaakt tussen schapen en bokken, 
een wellicht wat oneerbiedige 
aanduiding van de twee categorieën 
die ik heb onderscheiden. Ik verzoek 
de Minister thans reeds concrete 
situaties aan te geven die vrijstelling 
casu quo restitutie rechtvaardigen. 

D 
Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Men onder-
scheide de volgende categorieën: een 
student - hij of zij - die gebruik maakt 
van studie-, examen- en onderwijs-
voorzieningen; de toehoorder-oude-
stijl, die gebruik maakt van onderwijs-
voorzieningen; de toehoorder-nieuwe-
stijl, die gebruik maakt van onderwijs-
voorzieningen en examenvoorzienin-
gen; last but not least de extraneus, 
die gebruik maakt van de examenvoor-
zieningen. 

Overigens valt ons in de motivering 
van de voorstellen heel sterk op, dat 
ervan wordt uitgegaan dat de extra-
neus alleen gebruik maakt van de 
examenvoorzieningen, terwij l naar 
onze mening iemand, die bij een 
universiteit op een dergelijke wijze 
staat ingeschreven, wel degelijk 
practica moet afleggen alvorens hij 
een afrondend examen mag doen. 

Ik spreek dan nog maar niet over 
het feit, dat sommige onderdelen van 
afrondende examens mondeling 
worden afgenomen door nogal 
hooggesalarieerde arbeidskrachten. 
En wij spreken toch m.n. over deze 
kostenfactor, wanneer wi j het hebben 
over deze onderwijsvoorzieningen? Is 
dit juist? Indien dit juist is, betekent 
het, dat wij kunnen zeggen, dat de 
extraneï in beperkte mate gebruik 
maken van kostbare onderwijsvoorzie-
ningen. 

Laten wi j eens nagaan wie er 
betaalt voor die onderwijsvoorzienin-
gen. Wij zien dat de student f750 
betaalt, dat de toehoorder-oude-stijl 
f750 betaalt, dat de toehoorder-nieuwe-
stijl f750 betaalt en dat de extraneus 
niets betaalt. 

Wie betaalt examengeld? De 
student betaalt niets, de toehoorder-
oude-stijl betaalt niets, de toehoorder-
nieuwe-stijl betaalt niets en de 
extraneus betaalt f375 per jaar, 
ongeacht of hij of zij examen aflegt. 

Dit is een enigszins vreemde zaak, 
mijnheer de Voorzitter. De student 
betaalt collegegeld en geen examen-
geld; extraneï, die ook gebruik maken 
van onderwijsvoorzieningen, betalen 
geen collegegeld maar wel examen-
geld. 

Laten wi j elkaar goed begrijpen: 
onze fractie is de mening toegedaan 
dat een verhoging van examengelden 
een uitstekende zaak zou kunnen zijn. 
Zij mist in de stukken echter de 
motivering op grond waarvan de 
kosten om aan examens te kunnen 
deelnemen zodanig de pan zijn 
uitgerezen dat het bedrag van f 60, -
volgens het oude voorstel per examen, 
dat wordt afgelegd, wordt verhoogd 
tot f 375,- per jaar ongeacht of men 
examen aflegt. 

Zij zou graag beoogde motivering 
van de Minister vernemen. Zij acht dit 
essentieel om tot een oordeel te 
kunnen komen over dit wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Laten wi j 
zeggen, dat de Minister daar niet 
helemaal uitkomt. Gaat het dan 
eigenlijk om een verkapt collegegeld 
of - ik geloof dat ik bij extraneï 
helemaal niet mag spreken over 
collegegeld - is er sprake van een 
bestemmingsheffing? 

Wij zouden graag van de bewinds-
man wil len weten waarom hij heeft 
gekozen voor een dergelijke 'branche-
vervaging' tussen college- en examen-
geld. Naar onze mening hadden de 
bewindslieden uitstekend kunnen 
motiveren waarom een verhoging van 
examengelden noodzakelijk is en 
waarom wellicht ook de extraneus 
moet bijdragen, in beperkte mate, in 
de kostenvan deonderwijsvoorzienin-
gen. 

Wij voorspellen dan wel, dat wi j de 
hele zaak van de onderwijsfinanciering 
overhoop halen. Toch is dat iets dat 
wij moeten durven aanpakken in 
plaats van de onderwijsfinanciering te 
verhalen op de extraneus. 

Dit voorstel komt ons enigszins 
voor als paniekvoetbal en wel in een 
meervoudige betekenis. In de eerste 
plaats is het allemaal wel èrg snel 
gegaan, hetgeen uit de stukken blijkt. 
In de tweede plaats behoorden de 
toehoorders-nieuwe stijl er aanvanke-
lijk óók bij maar dat werd toch wat al 
te gortig. 

Zij moesten f750 èn f375, dus 
f 1125 betalen en dat kon niet deugde-
lijk worden gemotiveerd. In die 
situatie blijft het fenomeen: van de 
extraneus open. 

Waarom hecht ik hieraan nu zoveel 
betekenis? Mijnheer de Voorzitter! 
Beziet men een zesjarige studie en 
gaat men ervan uit, dat de desbetref-
fende persoon drie examens aflegt, 
dan moet men concluderen dat hij op 
een bedrag van f180 uitkomt bij de 
huidige regeling. 

Wanneer dezelfde student f 375 per 
jaar moet gaan betalen, komt hij op 
een niveau van ruim f2000 uit, 
hetgeen neerkomt op een jaarlijkse 
lastenverzwaring van f345. 

Hoewel men mij heeft gezegd, dat 
het werken met percentages hier 
gelijk staat aan het goochelen met 
cijfers, wi l ik er toch op wijzen dat het 
dan gaat om een verhoging van 1155 
procent. Ik vind, dat een dergelijke 
verhoging deugdelijk moet worden 
gemotiveerd. 

Zoals de Onderwijsraad al heeft 
aangegeven, legt de extraneus in 
minder snel tempo examens af dan 
de normale dagstudent. Toch dient hij 
elk jaar voor die examenvoorziening 
te betalen. Kan de bewindsman 
hierop nader ingaan? 

Vervolgens vraag ik aandacht voor 
de toelichting op het amendement-Wil-
lems, dat door de Tweede Kamer 
werd aanvaard. Daarin staat dat het in 
de reden ligt om in het kader van het 
vrijstellingsbeleid aansluiting te 
zoeken bij het beleid, dat in dit kader 
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voor studenten en toehoorders wordt 
gevolgd. Wat ligt nu volgens de 
Minister in de rede 

Hoe ziet hij tegen de stelling 
aan, dat het - er zijn nu eenmaal 
bijzondere werkomstandigheden voor 
de extraneus - voor de extraneus niet 
mogelijk is om elke periode een 
examen af te leggen? Kan dit gegeven 
er niet toe leiden dat tot vrijstelling 
wordt overgegaan? Ik doel hier op 
belangrijke externe factoren, die 
vertraging kunnen veroorzaken. Kan 
de Minister hierop ingaan? 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Met de vorige 
sprekers vraag ik mij af, of een 
extraneus ook practica mag doen. 
Voorzover het deelnemen daaraan 
verplicht is voor het mogen afleggen 
van een examen, rijst de vraag, of de 
bevoegdheid om hieraan mee te doen 
ingesloten is in het extraneus zijn. 
Deze kwestie is vooral van belang 
voor degenen, die de heer Hendriks 
de échte extraneï heeft genoemd. 

De pseudo-extraneï, te weten lieden 
die dagstudent geweest zijn en om 
bepaalde redenen zich een jaar als 
extraneus laten inschrijven, zullen in 
het algemeen reeds aan die verplich-
t ing voldaan hebben in de t i jd , dat zij 
dagstudent waren. 

Verder is er het onderscheid tussen 
de twee categorieën extraneï, waaraan 
ik wat minder zwaar til dan de heer 
Hendriks. Degenen, die zich een jaar 
als extraneus laten inschrijven, 
kunnen het in het algemeen in dat 
jaar ook doen zonder aan onderwijs-
voorzieningen deel te nemen. 

Zij doen dan ook alleen maar 
examen. Ik acht het legitiem dat zij 
zich dan als zodanig laten inschrijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Toen ik het 
wetsontwerp thuis bestudeerde, heb 
ik er het boekje bij gehaald dat ik van 
de Technische Hogeschool kreeg toen 
ik mij daar in 1949 liet inschrijven. 
Daar staan ook bedragen in. Er werd 
een inschrijfgeld van tien gulden 
genoemd. 

Er stond in een examengeld van, 
toen ook al, zestig gulden. Er stond 
voor de eerste uit een gezin een 
collegegeld van f325 in. 

Het komt mij voor dat als wi j in die 
ti jd al de wijsheid hadden gehad, die 
bedragen te indexeren, wij heden ten 
dage met bedragen zouden werken 
die geen aanleiding waren om te 
twisten over de vraag, of f375 
examengeld te veel is. Ik zeg dit ook 
naar aanleiding van de opmerking 

van mevrouw Mastik over de verho-
ging van het examengeld. 

Het behoeft geen betoog dat de 
bedragen die op dit moment van 
studenten worden gevraagd weliswaar 
een bijdrage in de kosten van het 
onderwijs zijn, maar dat zij een 
verdwijnend kleine bijdrage vormen. 

Gelet op hetgeen ik bij een vorige 
gelegenheid zei, zal het niet verbazen 
als ik ook nu beweer dat het om 
retributies gaat. Een van de kenmerken 
waaraan een retributie in het algemeen 
moet voldoen is, dat het bedrag ervan 
de kostprijs van de geleverde dienst 
niet overschrijdt. 

Zodra de retributie hoger wordt dan 
de kostprijs krijgt zij het karakter van 
een belasting. In het algemeen geloof 
ik echter, dat wij daarvoor bij de 
geheven bedragen niet zo verschrikke-
lijk bang behoeven te zijn. 

Niettemin heb ik enkele twijfels ten 
aanzien van de bedragen die nu van 
de extraneï gevraagd gaan worden. 
Die extraneï maken alleen gebruik van 
examenvoorzieningen. Dat is hun 
enige bevoegdheid. 

Naar aanleiding van hetgeen 
mevrouw Mastik zei merk ik op dat, 
ook al is een hoogleraar bezig een 
mondeling examen af te nemen, de 
betrokkene wel degelijk gebruik maakt 
van een examenvoorziening en niet 
van een onderwijsvoorziening. Dat de 
hoogleraar een redelijk gesalarieerde 
onderwijskracht is betekent nog niet, 
dat het afnemen van een examen 
door deze man daarmee een onder-
wijsvoorziening is. 

De extraneï moeten nu de helft van 
het collegegeld als examengeld gaan 
betalen. Voor de overige categorieën 
wordt het examengeld in het college-
geld opgenomen. Je kunt zeggen dat 
die f375 voor het doen van examens 
en even veel voor de overige onder-
wijsvoorzieningen betalen. Het 
dekkingspercentage van de werkelijke 
kosten zal door de opbrengst van de 
retributie voor beide categorieën 
aanmerkelijk verschillen. Op zich zelf 
vind ik dat overigens geen bezwaar. 

Ik ga er daarbij van uit, dat de 
stelling dat de werkelijke kostenverde-
ling in het onderwijs tussen examen-
kosten en andere kosten niet fifty-fifty 
is niet zal worden bestreden. 

Over de f 150 inschrijfgeld is voor 
de meeste categorieën ook niet zo 
geweldig veel te zeggen. Als toe-
gangsprijs tot voorzieningen voor 
studenten is f 150 per jaar voor de 
gemiddelde student bepaald niet 
overdreven. 

Zodra echter een bedrag aan 
inschrijfgeld van f150 van een 

extraneus wordt geheven, vraag ik mij 
af of dit nog correct is. Daarom is het 
misschien wel jammer dat niet 
meteen van de gelegenheid gebruik is 
gemaakt om het afzonderlijke inschrijf-
geld en collegegeld ook maar in één 
pot bijeen te vegen. Dan zouden wi j 
van dat probleem af zijn geweest. 

Zolang wi j echter een afzonderlijk 
inschrijfgeld als retributie handhaven, 
mag men zich nog steeds afvragen 
wat er voor dat inschrijfgeld nu 
eigenlijk wordt gedaan. Het antwoord 
daarop zou moeten zijn: al datgene 
wat verbonden is met het ingeschreven 
staan zonder meer, niet de onderwijs-
voorzieningen, want die vallen onder 
het collegegeld, en niet de examen-
voorzieningen, want bij de meesten 
vallen die onder het collegegeld en bij 
de extraneï in het examengeld. 

Voor de gewone dagstudent komt 
men dan terecht bij bij voorbeeld het 
recht op gesubsidieerde huisvesting, 
de mensa en wat dies meer zij. Voor 
de extraneus gaat dit niet op. Het 
enige wat de universiteit voor de 
extraneus voor het inschrijfgeld doet, 
is eigenlijk administratie. 

Een bedrag van f 150 voor een 
administratieve voorziening kan men 
toch nauwelijks meer een kostprijs 
noemen. Er zijn veel verenigingen die 
het voor heel wat minder doen en dan 
ook nog wat overhouden van dat 
bedrag om leuke dingen mee te doen. 
Ik heb het gevoel dat een bedrag van 
f150 aan inschrijfgeld voor de 
extraneus absurd hoog is. 

Wat betreft de examenkosten klopt 
het ook niet altijd. De Minister heeft 
zich in de Tweede Kamer bij het 
beantwoorden van vragen over de 
hoogte van die bedragen in het 
algemeen beperkt tot de opmerking: 
'het zit wel ongeveer goed'. 

Een duidelijke onderbouwing van 
die bedragen ben ik eigenlijk niet 
tegengekomen. Daarom ben ik zelf 
maar eens aan het rekenen geslagen. 
Wellicht kloppen mijn aannamen niet 
geheel, maar dat hoor ik dan wel. 

Stel, dat iemand in een jaar vijf 
essay-tentamens doet van tweeënhalf 
uur zittingsduur: men mag aannemen 
dat zo'n tentamen door twee correcto-
ren wordt nagekeken en dat deze 
correctoren er elk, inclusief het 
onderling overleg, drie kwartier per 
student mee bezig zijn. Men komt dan 
op 7,5 manuur. 

Alleen voor de correctie komt men 
dan al op een kostprijs van 7,5 maal 
het uurloon van de corrector. Als men 
uitgaat van 4 promille van het jaarsa-
laris van een wetenschappelijk 
medewerker komt men al aardig in de 
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richting van f375, zeker als men ook 
nog meerekent: papier, drukwerk, 
ruimtekosten e.d. Niet de administra-
tiekosten natuurlijk, want wi j hadden 
afgesproken dat die in het inschrijfgeld 
waren begrepen. 

Kortom, een bedrag van f375 zal in 
het algemeen niet onredelijk zijn. Dan 
kijk ik nog maar niet naar examens 
zoals in Delft worden afgenomen, 
waar het aantal vakken veel hoger is, 
zodat de kostprijs hoger wordt. 

Ik heb echter ook eens gekeken naar 
een eerstejaarsstudent in de rechten 
te Leiden, Deze doet vier keer een 
tentamen, met 1000 studenten 
tegelijk, in de grote Groenoordhal, die 
voor die gelegenheid volgezet is met 
tafeltjes. Men krijgt dan een vragenlijst 
voor zich en een antwoordformulier, 
dat geautomatiseerd verwerkt wordt. 
Deze mensen brengen gezamenlijk 
bijna 4 ton aan examengeld op, maar 
ik heb toch sterk de indruk dat de 
gezamenlijke kosten van dje vier 
tentamens, ook al wordt het voor een 
vrij groot aantal mensen in die 
veemarkthal gehouden, niet aan de 4 
ton komen. 

Mijn conclusie is dan ook dat deze 
mensen aanzienlijk meer betalen dan 
de kostprijs van hun tentamens. 
Gegeven het retributiekarakter van 
deze heffing, heb ik daar toch enige 
moeite mee. Ik zou hierop graag een 
reactie van de Minister vernemen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wetsont-
werpen 17468 en 17439 gezamenlijk 
te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Beperking van de stijging van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten, van een 
aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten en 
van de bedragen van het wettelijke 
minimumloon per 1 juli 1982 (17468); 

Verlenging en wijziging van de 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (17439). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Van de Zandschulp, waarne-
mend voorzitter van de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, tot het uitbrengen van het 
eindverslag der commissie omtrent 
deze wetsontwerpen. 

De heer Van de Zandschulp, waarne-
mend voorzitter van de commissie: 
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Mijnheer de Voorzitter! In verband 
met de korte ti jd die de Kamer is 
gelaten bij het voorbereidend onder-
zoek van de onderhavige wetsontwer-
pen 17 468 en 17 439 ziet de commissie 
zich genoodzaakt, zich in dit verslag te 
onthouden van het maken van 
opmerkingen en van het stellen van 
vragen. Wel behield men zich het 
recht voor bij de openbare behandeling 
in te gaan op met deze wetsontwerpen 
verband houdende onderwerpen. 

De commissie merkt hierbij nog op, 
dat deze Kamer thans voor de derde 
keer wordt gevraagd op de valreep de 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector te verlengen. De 
argumenten die wellicht kunnen 
worden aangevoerd voor de tijdsdruk 
rondom wetsontwerp 17 468, zouden 
toch zeker niet behoeven te gelden 
voor wetsontwerp 17 439. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Ik geef eerst het woord 
aan de leden, die wil len spreken over 
wetsontwerp nr. 17 468. 

D 
De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Op de agenda 
staat nu wetsontwerp 17 468, Tijdelijke 
bevriezing vanenige socialezekerheids-
uitkeringen per 1 juli 1982. Het 
merkwaardige feit doet zich echter 
voor dat dit wetsontwerp sinds de 
vorige week niet meer bestaat. Het is 
vervangem door een voorstel dat 
materieel beschouwd kan worden als 
een initiatief-wetsontwerp van de 
heren De Korte en De Vries. Het heeft 
inmiddels de titel gekregen 'Beperking 
van de stijging van de uitkeringen 
krachtens een aantal sociale verzeke-
ringswetten, van een aantal uitkerin-
gen en pensioenen krachtens enige 
andere wetten en van de bedragen 
van het wettelijk min imumloon per 1 
juli 1982 

Nu zijn er ook voor de indiening van 
initiatief "wetsontwerpen procedures 
voorgeschreven die verhinderen dat 
een dergelijk initiatief-wetsontwerp 
één week na indiening door beide 
Kamers wordt gejaagd en op de 
achtste dag na de indiening het 
Staatsblad haalt. Geconfronteerd met 
die procedurele belemmering hebben 
de heren De Vries en De Korte 
methodes ontleend aan het buitenpar-
lementaire actiewezen. Zij hebben 
wetsvoorstel 17 468 van de Regering 
gewoon gekaapt, gekraakt, of hoe ik 
het ook moet zeggen. Daarmee was 
hun initiatief-wetsontwerp althans 
van een vervolgnummer voorzien. Dat 
is ook de enige overeenkomst die er is 
gebleven met het regeringsvoorstel. 

Examengeld 
Sociale zekerheid 
Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector 

Wij hebben nu dus in één week tijd 
een heel ander wetsvoorstel voorge-
schoteld gekregen dan wij konden 
vermoeden. De methode van de 
heren De Korte en De Vries heeft iets 
weg van een overrompelingstactiek, 
waarbij adviesorganen als de Raad 
van State en de SER zijn gepasseerd. 

Belangrijker dan kritiek op de 
ongebruikelijke procedure is een 
bespreking van de inhoud van het 
nieuwe wetsvoorstel, dat nogal 
ingrijpende gevolgen heeft voor het 
bestedingsniveau van zeer veel, van 
honderdduizenden mensen die in het 
algemeen niet de sterkste schouders 
hebben. 

De heren De Korte en De Vries 
hebben bezwaar gemaakt tegen de 
opeenstapeling van kortingen, die 
voor sommige groepen van bovenmo-
dale uitkeringen zouden optreden, 
wanneer de drie voorstellen van de 
Regering (ten aanzien van de bevrie-
zing van bovenmodale uitkeringen, de 
kinderbijslagoperatie en de maxime-
ring van de vereveningstoeslagen 
voor bovenmodale WAO-uitkeringen) 
gelijktijdig zouden worden ingevoerd. 
Men kan dat bezwaar begrijpen. Dat 
bezwaar kan ook ten dele onderschre-
ven worden. 

De gekozen uitweg om aan dat 
bezwaar te ontkomen moet echter 
niet worden gevolgd. Men heeft de 
bovenmodale uitkeringen enigszins 
ontzien en de last doorgeschoven 
naar de benedenmodale uitkeringen 
tot en met de sociale minima. 

Daartoe moest men zelfs de Wet op 
het min imumloon open breken. Ter 
wille van de systematiek werden 
plotseling ook de Wet uitkering 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de 
Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 en de Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslacht-
offers meegesleurd in de neerwaartse 
spiraal. 

De heren De Vries en De Korte 
hebben een sluwe redenering gehan-
teerd, die echter ontleend is aan een 
optische vertekening van de werkelijk-
heid. Hun redenering was de volgende: 
de prijscompensatie gaat per 1 juli 
slechts met 2,46% omhoog, terwijl 
het minimumloon en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen volgens de 
wet - al aangekondigd in de Staats-
courant - op hetzelfde moment met 
4,3% omhoog zouden gaan. Daarbij 
zouden fricties in het loongebouw 
kunnen ontstaan. Die redenering gaat 
echter geheel voorbij aan het feit dat 
de aanpassing van het min imumloon 
steeds achterloopt bij die van andere 
lonen. Zo kreeg de minimumloner per 
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1 januari van dit jaar minder dan de 
prijscompensatie. 

Nu zou dat per 1 juli worden 
rechtgetrokken. Daarmee zou de 
minimumloner dit keer toevallig wat 
meer krijgen dan de prijscompensatie. 
Wie het inhalen van een achterstand 
vertaalt als het nemen van een 
voorsprong, lijdt aan ernstig 'gezichts-
bedrog' en maakt zich schuldig aan 
een drogreden. De gevreesde fricties 
in het loongebouw worden nu 
vooruitgeschoven naar 1 januari 1983. 
Wie kwaad zou wi l len, kan daar dan 
op 1 januari 1983 opnieuw een excuus 
aan ontlenen om nogmaals in te 
grijpen in het min imumloon, enzo-
voorts. 

De heren De Vries en De Korte 
hebben nogal verrassend toegeslagen 
inzake de minima. In de politiek ligt, 
naar bekend, de zogenaamde netto-
netto-netto-koppeling intact te laten 
de minimumuitkering en het netto-mi-
nimumloon - terecht zeer. gevoelig. 
Zij is een symbool voor het al dan niet 
beschermen van de laagst betaalden 
geworden. De heren De Korte en De 
Vries zijn er nu in geslaagd, de 
netto/netto-koppeling intact te laten 
door op een ander punt toe te slaan 
en daarmee de motor uit het koppe-
lingsmechanisme te halen. 

Anders gezegd, de wagon van de 
minimumuitkering blijft gekoppeld 
aan de wagon van het min imumloon, 
maar tegelijkertijd worden beide 
wagons losgekoppeld van de locomo-
tief - de index van de regelingslonen 
- en worden zij op een zijspoor 
gerangeerd. 

Wat zijn nu de koopkrachteffecten 
van dit beleid? Per brief van de 
Minister van Financiën - stuk nr. 11 
- kregen wi j de gegevens daarover. De 
minima dalen dit jaar met 2 a 3%, 
terwijl 4x modaal er 3,2% op achteruit-
gaat. 

Nauwkeuriger ingevuld: de mini-
mumloner komt op —2%, de AOW'er 
- die volgens de VVD-propaganda 
steeds gespaard zou worden - komt 
op -2 ,4% en de minimum-WAO'er 
komt zelfs op - 3 % . De man van 
f140.000 - vrouwen zitten er nauwe-
lijks in deze inkomenscategorie -
komt evenwel op - 3 , 2 % . In het 
regeerakkoord, dat nog geen jaar oud 
is, kwamen de PvdA, het CDA en D'66 
gezamenlijk een inkomensbeeld van 
- 1 % tot -4% overeen. 

Nadat de PvdA uit het kabinet was 
gezet dan wel er zelf uit was getreden 
- dat wil ik nu in het midden laten -
stelde het interim-kabinet-Van Agt III 
in zijn regeringsverklaring dat het 

CDA en D'66 het regeerakkoord van 
de vorige zomer zouden blijven 
aanvaarden als 'samenbindend 
element' en dat het kabinet zich 
daarop zou blijven oriënteren. Dit 
samenbindend element was voor 
D'66 de rechtvaardiging dan wel het 
schaamlapje om in het kabinet te 
blijven. De vorige week trok het CDA 
echter onder de kerktoren van 
Staphorst op brute wijze het schaam-
lapje van D'66 weg, zodat deze partij 
opvallend naakt te kijk staat in deze 
barre economische crisis! 

Misschien mag D'66 het CDA er 
dankbaar voor zijn dat deze scandaleu-
ze ontbloting nog ruim vóór het 
verkiezingscongres van D'66 geschied-
de, zodat men daaruit nog conclusies 
kan trekken. Misschien wil D'66 de 
ruime mantel van progressieve 
samenwerking als redelijk alternatief 
voor naaktheid in heroverweging 
nemen! 

De minima worden 2% en sommige 
categorieën ervan zelfs 3% achteruit-
gezet, als deze Kamer dit vandaag 
goedvindt. Dit zijn althans de statisti-
sche cijfers. Ons bereiken echter de 
laatste tijd steeds meer signalen die 
erop wijzen dat de reële achteruitgang 
de statistische overtreft, zoals het 
rapport van de gemeentelijke sociale 
dienst van Rotterdam. Hierbij worden 
de volgende overwegingen genoemd. 

De vaste lasten, in bijzonder de 
woonlasten, maken een groter deel 
uit van het huishoudbudget. Dit telt 
voor de minima relatief het zwaarst. 
Hetzelfde geldt voor gemeentelijke 
belasting en tarieven, die niet in de 
prijsindex zijn opgenomen. 

In de Haagse Post van de afgelopen 
week wordt drs. Caspar Wiebrens ten 
tonele gevoerd, een medewerker van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
die een onderzoek heeft gedaan naar 
de bestedingsmogelijkheden van 
mensen op het niveau van het 
minimuminkomen. Volgens becijferin-
gen van de heer Wiebrens hield de 
minimumloner die getrouwd was en 
twee kinderen had, in 1979 na aftrek 
van vaste lasten ongeveer 4700 
gulden over, die men met de nodige 
souplesse vrij besteedbaar kan 
noemen, en is dit bedrag in 1982 
geslonken tot 3800 gulden. 

Ik verneem graag van de Minister 
hoe hij de signalen interpreteert die 
lijken uit te wijzen dat de reële 
achteruitgang van de minimuminko-
mens de statistische overtreft. Verder 
werp ik de vraag op of het niet ti jd 
wordt, een aparte prijsindex op te 
stellen die is afgestemd op de beste-
dingen van een gezin met twee 

kinderen op het niveau van het 
minimuminkomen. 

In dit verband maak ik enkele 
opmerkingen over de zogenaamde 
echte minima. De Korte en De Vries 
zijn erin geslaagd, iets meer te 
bezuinigen dan de drie van tafel 
geveegde wetsontwerpen van de 
Regering te zamen zouden doen, 
namelijk 385 miljoen in plaats van 325 
miljoen gulden. Er ontstaat dus een 
extra bezuiniging van 60 miljoen 
gulden bruto. Deze kan worden 
gebruikt voor een eenmalige uitkering 
aan de zogenaamde echte minima 
tegen de donkere dagen van kerst. Dit 
lijkt allemaal mooi en Lubbers sprak 
in de Tweede Kamer zelfs lyrisch over 
een sociale verbetering voor de echte 
minima waarvoor ruimschoots 
middelen beschikbaar moeten zijn. Ik 
citeer hem: 

'Door ons amendement is dat 
mogelijk geworden en daardoor 
zullen ook zelfstandigen voor deze 
regeling in aanmerking komen' (zij 
waren overigens al in het debat over 
de regeringsverklaring begrepen in de 
eenmalige uitkering, WvZ)' en kan de 
regeling op een correcte en royale 
wijze uitgevoerd worden. Wat dat 
betreft is de situatie verbeterd voor 
alle mensen die van één minimumin-
komen moeten leven.' 

Lubbers meent dus dat de al eerder 
aangekondigde eenmalige uitkering 
voor de echte minima dank zij de 
wijzigingen die De Korte en De Vries 
hebben voorgesteld, royaler kan 
uitvallen dan zonder de amendering 
het geval was geweest. Het lijkt er 
echter op dat Lubbers in zekere zin 
dubbel telt en de echte minima een 
sigaar uit eigen doos presenteert. 

Ik vrees zelfs dat Lubbers deze 
sigaar uit eigen doos, voordat hij deze 
opnieuw aan de echte minima 
offreert, moet omruilen voor een iets 
kleiner sigaartje. 

Door de ingreep van de heren De 
Korte en De Vries in het min imumloon 
en de hieraan gekoppelde uitkeringen 
verliezen de minima, óók de echte, 
per 1 juli 1982, een bruto bedrag van 
36,40 gulden aan koopkracht extra. 
(Het wettelijke minimumloon zou 
moeten stijgen tot 2064,40 gulden en 
het wordt nu 2028 gulden, zoals achter-
eenvolgende persberichten van Sociale _ 
Zaken en Werkgelegenheid leren). Op basi 
van een halfjaar betekent dit een extra 
daling van de koopkracht van 230 a 
240 gulden. Dit gat moet Lubbers 
eerst compenseren om de echte 
minima quitte te laten spelen. Als hij 
hierna nog geld overheeft, kan pas de 
door hem beloofde sociale verbetering 
voor de echte minima optreden. 
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Hij heeft een extra bezuiniging van 
60 miljoen gulden en moet hiervan 
per geval van een 'echt m in imum' een 
extra verlies aan koopkracht van 230 a 
240 gulden compenseren. Voor 
hoeveel gevallen kan Lubbers dit 
doen? Als het gaat om 300.000 tot 
400.000 echte minima komt hij al 
miljoenen guldens te kort. Het is te 
verwachten dat dit jaar meer aanvra-
gen voor een eenmalige uitkering 
worden gedaan dan in 1981, omdat 
de tweede keer de bekendheid groter 
is en, door de nood gedreven, de rem 
van schaamtegevoelens afneemt. 

De Voorzitter: Ik neem aan, dat u niet 
veronderstelt dat de heer Lubbers hier 
komt antwoorden! 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Neen, maar de Minister heeft op zich 
genomen het door hem ontraden 
nieuwe wetsontwerp vandaag te 
verdedigen. Ik mag dan toch ook een 
vraag aan de Minister stellen! 

De heer Vermeer (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! ik begrijp uw interruptie 
niet! 

De Voorzitter: Ik plaatste de interrup-
tie, omdat de heer Lubbers hier 
voortdurend ten tonele wordt gevoerd. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de heer Van de 
Zandschulp vragen of hetgeen nu is 
bereikt met de amendering in principe 
afwijkt van hetgeen in het ontwerpver-
kiezingsprogramma van de PvdA is 
opgenomen, in het bijzonder waar het 
gaat om de zorg voor de echte 
minima, ook degenen die een gezin 
hebben! 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Dat is het volgende punt van mijn 
betoog. De heer Christiaanse is dus 
iets te vroeg met zijn interruptie. 

De heer Christiaanse (CDA): Als u 
woorden gebruikt in deze Kamer als 
'sluwe tactiek' ten aanzien van dit 
voorstel en als u aanduidingen ten 
opzichte van D'66 maakt die buitenge-
woon belastend zijn - dat is echter 
hun zorg en niet de mijne - moet u 
duidelijk maken waarom het sluw is 
en waar het verschil ligt met uw eigen 
verkiezingsprogramma! 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
De term 'sluw' heb ik daarstraks in 
een ander verband gebruikt, namelijk 
met betrekking tot de redenering dat 
fricties in het loongebouw zouden 
ontstaan als de minima krachtens de 
Wet aanpassing minimumloon dit 
keer meer zouden krijgen dan de 
prijscompensatie die andere werkne-

mers krijgen. Ik heb gezegd, dat dit 
een drogreden is en ik heb de argu-
menten hiervoor genoemd. Dat slaat 
niet op de kwestie van de echte 
minima, waarmee wij nu bezig zijn. Ik 
zal er echter verder op ingaan en de 
heer Christiaanse krijgt dan ook 
antwoord in verband met het verkie-
zingsprogramma van mijn partij! 

Ik zou graag van de Minister wil len 
vernemen op hoeveel aanvragen voor 
zo'n eenmalige koopkrachtuitkering 
hij rekent, of hij in elk geval de 60 
min. extra ombuigingen van het 
initiatief De Korte De Vries geheel wil 
toevoegen aan het al gereserveerde 
bedrag voor de eenmalige uitkeringen 
- ik vraag dit omdat de Minister in de 
Tweede Kamer sprak over een deel 
ervan - en op welk koopkrachtcijfer 
voor de echte minima hij daarna 
denkt u i t te komen. 

Mijn fractie zal zich zeker niet 
verzetten tegen een tweede postkan-
toor-operatie voor de zogenaamde 
echte minima, al is het een weinig 
fraaie verlegenheidsoplossing. Wij 
weten ook dat van alle minima 
ongeveer een kwart behoort tot de 
'echte minima'. Het gaat niet aan die 
te laten zakken. Toch doen zich hierbij 
een aantal dringende vragen voor. 

Naarmate het aantal echte min imum-
uitkeringen toeneemt en naarmate 
deze operatie zich van jaar tot jaar 
herhaalt, neemt de kans toe dat de 
echte minima in werkelijkheid de 
echte minimumplussers zullen 
inhalen dan wel voorbijstreven; niet 
statistisch, omdat de eenmalige 
uitkering - die incidenteel is - niet in 
de statistische cijfers van de koop-
krachtmutaties worden verwerkt. Dan 
liegen de statistieken toch steeds 
meer. 

Het is nu al bekend dat AOW-ers 
met een minuscuul extra pensioentje 
er soms niet beter af komen dan de 
'kale' - excusez Ie mot - AOW'ers, 
dankzij de belastingprogressie en de 
pijlsnel stijgende bejaardenverzeke-
ring. De voorganger van deze Minister 
kondigde aan, dat hij ook de AOW-plus-
sers bij de eenmalige uitkering wilde 
betrekken. Neemt deze Minister dat 
idee over en zo nee, hoe denkt hij dan 
de inkomensfricties tussen de 'zuivere' 
AOW-ers en de AOW-plussers op te 
lossen en hoe denkt hij op termijn 
- dat is een heel ingewikkelde zaak -
om te gaan met het feit dat het 
draagkrachtverschil tussen 'echte' en 
minder echte minima - dat wij 
uiteraard erkennen en willen corrige-
ren - zich niet alleen voordoet op het 
minimumniveau, maar ook op de 
niveaus daarboven? Welke instrumen-
ten kan de fiscale wetgeving in dezen 
mogelijk bieden? 

Het laatste probleem dat ik aan de 
orde wil stellen, betreft de financie-
ringsproblematiek voor 1983 van de 
sociale zekerheid. De haastige heren 
DeVriesenDe Korte hebben weliswaar 
dit jaar 60 min. extra bezuinigd, maar 
hun gehele bezuinigingsbedrag van 
385 min. is tijdelijk. 

De drie oorspronkelijke, samenhan-
gende regeringsvoorstellen, die nu 
dus vervangen zijn door het ene 
voorstel-De Vries en De Korte, hadden 
althans voor een deel wel een structu-
reel karakter. Uit de opmerkingen van 
de Minister in de Tweede Kamer valt 
af te leiden, dat de heren De Korte 
en De Vries een gat van 350 miljoen 
geslagen hebben in de begroting voor 
1983 op het punt van de sociale 
zekerheid. 

De heer De Vries gaf dit in tweede 
termijn in de Tweede Kamer volmon-
dig toe en stelde dat dit de Kamer 
verplicht, in zeer korte ti jd overeen-
stemming te bereiken over een 
stelselwijziging van de sociale 
zekerheid, want anders komt het 
moment naderbij dat de ontkoppeling 
onontkoombaar is, aldus de heer De 
Vries. Met andere woorden, er ligt 
thans een druk om binnen een half 
jaar - met daarin een zomervakantie, 

• verkiezingen en een kabinetsformatie, 
die in dit land meestal ook niet zo vlot 
verloopt - te komen tot een stelselwij-
ziging van de sociale zekerheid, een 
discussie over de grondslagennota, 
inspraak, verplichte'advisering, 
wetgeving en parlementaire behande-
ling ervan in twee Kamers. 

Ik zou zo'n verplichting niet graag 
voor mijn rekening nemen, te meer 
omdat blijkt dat zelfs in rustiger tijden 
tijdelijk bedoelde wetgeving voor wat 
eenvoudiger onderwerpen meermalen 
verlengd wordt (zie het volgende 
agendapunt). Het risico lijkt te bestaan, 
dat wij eind december van dit jaar 
weer in spoedzitting bijeengeroepen 
worden om de tijdelijke wetgeving 
van de heren De Vries en De Korte te 
verlengen, omdat de nieuwe regering 
- indien zij dan al in functie is - zo 
gauw ook niets beters zou kunnen 
bedenken. 

Hoewel niet formeel, bestaat dus 
toch het gevaar dat wij vandaag 
materieel al zouden besluiten tot een 
soort structurele verlaging van het 
wettelijk minimumloon en de eraan 
gekoppelde uitkeringen. 

Samenvattend merk ik op, dat wi j 
wetsontwerp nr. 17 468 onaanvaard-
baar vinden, omdat de lasten van 
deze bezuinigingen eenzijdig en 
onevenredig zwaar worden afgewen-
teld op de minima en op de lagere 
uitkeringen en er van het principe 
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'sterkste schouders, zwaarste lasten' 
niet veel meer te bespeuren valt, 
omdat er nog onvoldoende houvast is 
om nu al te kunnen stellen, dat zelfs 
de zogenaamde echte minima 
toereikend gecompenseerd worden 
voor deze nieuwe extra ingreep in 
hun koopkracht, dankzij de verlaging 
van het min imumloon en omdat er 
met deze tijdelijke maatregel een gat 
van 350 miljoen geslagen wordt , 
waarvan nog geheel duister is hoe het 
straks moet worden opgevuld en 
waarvan het nog maar de vraag is of 
het ti jdig op een bevredigende wijze 
zou kunnen geschieden. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik de heer Van de 
Zandschulp een vraag stellen? 

Misschien heb ik niet goed geluis-
terd, maar ik dacht dat u had aange-
kondigd dat u nog voor ons de 
samenhang met uw conceptprogram-
ma wat zou verduidelijken. Misschien 
was het impliciet inbegrepen in uw 
betoog, maar misschien kunt u er ook 
nog even expliciet op ingaan. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l er wel 
op ingaan. Mijn partij heeft ook 
geconstateerd dat van de minima, alle 
minima, ongeveer een kwart zoge-
naamde 'echte' minima zijn. Dit 
betekent niet dat de andere driekwart 
allemaal, of voor een groot deel, tot 
de rijke gezinnen zouden behoren. Het 
valt aan te nemen dat het daarbij ook 
voor het overgrote deel om tamelijk 
bescheiden inkomens gaat. Daarom 
blijft onze doelstelling erop gericht de 
koopkracht voor alle minima zo goed 
mogelijk te waarborgen. 

Wij sluiten niet uit dat ons dit niet 
helemaal lukt en wi j sluiten zeker niet 
uit dat ons dit niet helemaal zal 
gelukken wanneer wi j ook overgaan 
tot een drastische herverdeling van 
arbeid, en dat wi l len wi j . Dat is een 
heel centraal punt in ons programma. 
In dat geval moeten er, zeggen w i j , 
aanvullende maatregelen komen voor 
mensen die anders - het gaat in dit 
geval om huishoudens - beneden een 
acceptabel minimumniveau dreigen 
te komen. Het is niet de meest fraaie 
maatregel, het is ook niet structureel 
voldoende geregeld, maar in noodsi-
tuaties moet men soms met noodmaat-
regelen werken. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer Lubbers heeft 
aan de overzijde van het Binnenhof 
gezegd, dat een van de doelstellingen 
van de amendering was, ervoor te 

zorgen dat gezinnen die alleen van 
minima moeten rondkomen, hiermee 
geholpen worden. 

Ik heb begrepen dat de heer Meijer 
zelf heeft erkend dat dit in strijd is met 
hetgeen de heer Den Uyl voorstond 
met het oog op het behoud van de 
koopkracht van alle minima. Hij 
gebruikte hierbij de woorden: dat is in 
het debat enigszins verloren gegaan. 
Ik dacht dan ook dat deze toezegging 
gebaseerd was op de feiten. De 
doelstelling van de amendering, zo 
constateer ik, stemt in belangrijke 
mate overeen met het ontwerp-verkie-
zingsprogramma dat de Partij van de 
Arbeid nu aan de partij heeft voorge-
legd. Het tegendeel heb ik ten minste 
niet uit uw bewoordingen kunnen 
afleiden. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nogmaals 
een poging doen, het uit te leggen. 
Toen de heer Den Uyl nog Minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
was, kwam het koopkrachtbeeld, zoals 
dat uit zijn voorstellen naar voren 
kwam, voor de minima uit op min 
anderhalf. Hij vond dat voor de echte 
minima onaanvaardbaar, dus werd 
ook toen al 100 min. gereserveerd 
voor een eenmalige uitkering aan de 
echte minima. Deze uitkering was al 
opgenomen in de voorstellen van de 
heer Den Uyl. 

Het amendement-De Korte/De Vries 
betekent dat de koopkrachtdaling 
voor alle minima, dus ook de echte, 
niet anderhalf is, maar gemiddeld 
tweeëneenhalf. Er was dus extra geld 
nodig om dat te compenseren en er is 
60 min gevonden. Het gaat nu om het 
volgende. Door dat amendement gaat 
de koopkracht van de echte minima er 
ongeveer f 230 a f240 dit jaar op 
achteruit. 

De vraag is nu of dit gat gecompen-
seerd kan worden met die 60 min. Dat 
hangt namelijk af van het feit hoeveel 
echte minima zich melden voor deze 
eenmalige uitkering. Ik vrees dat dit er 
iets meer zullen zijn dan toereikend is 
voor die 60 min. Dat was de strekking 
van mijn betoog. 

De heer Christiaanse (CDA): Misschien 
wi l t u dan nu ingaan op hetgeen 
hierover in uw verkiezingsprogramma 
is opgenomen. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): Ik 
begrijp niet goed wat u nu zegt. Ik kan 
u niet verstaan. 

De Voorzitter: Misschien kunt u 
hierop in tweede termijn dieper 
ingaan. 

De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben nog steeds 
geïnteresseerd in het antwoord van 
de heer Van de Zandschulp naar de 
relatie tussen het concept-verkiezings-
programma en de achterliggende 
gedachte en de doelstelling van de 
amendering. Ik heb daar nog steeds 
geen precies antwoord op gekregen, 
hoewel de heer Van de Zandschulp 
dat zelf heeft aangekondigd. Ik dacht 
daarom aanspraak op dat antwoord te 
kunnen maken. 

De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik vrees dat ik 
dan in herhalingen verval, omdat ik 
het al heb uitgelegd. 

De Voorzitter: Ik stel voor dat u 
daarover in de pauze met elkaar praat. 
Mocht daartoe aanleiding zijn, dan 
kunt u daarop in de tweede termijn 
terugkomen. Anders verliezen wi j erg 
veel t i jd. 

D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Voor de eerste keer is 
de heer De Graaf in deze Kamer als 
Minister in ons midden aanwezig. Ik 
wens hem daarom toe, politieke 
wijsheid te paren aan zijn kennis van 
veel zaken, waardoor hij in staat is om 
een goed beleid te voeren. De open-
bare behandeling van vandaag kan 
daartoe wellicht nog een bijdrage 
leveren. Wij zijn van plan bij onze 
inbreng daartoe het een en ander aan 
te reiken. 

Alvorens nader in te gaan op naar 
onze overtuiging juiste en positieve 
verbeteringen die krachtens het 
amendement-De Korte/De Vries zijn 
aangebracht in het aanvankelijke 
voorstel, wi l ik eerst enkele algemene, 
indringende opmerkingen maken. 

Als wij hetgeen in de Voorjaarsnota 
staat op ons laten inwerken, dan 
moeten wij inderdaad de conclusie 
trekken dat het in ieder geval wenselijk 
is om de uitgaven in de collectieve 
sector te beperken. Deze overweging 
ligt, terecht, ten grondslag aan het 
wetsontwerp in zijn oorspronkelijke 
vorm, maar ook in de nieuwe versie. 

Wat zien wi j nu? Men wil de 
uitgaven in de collectieve sector 
beperken door wat te doen aan het 
niveau van de uitkeringen. Men doet 
dat echter niet op basis van een 
herzien stelsel en men komt niet met 
goed onderbouwde wetswijzigingen 
van de zijde van de Regering die een 
blijvende structurele oplossing 
bieden! 

Wij maken tot nu toe steeds mee 
dat ad hoc, op basis van de financiële 
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taakstelling, de bedragen die men 
aangeeft bepalend zijn voor hetgeen 
moet gebeuren met de sociale 
zekerheid. Men werkt met lapmiddelen 
en morrelt in feite aan de sociale 
zekerheid. 

Hoewel in de heroverwegingsrap-
porten voldoende bouwstenen opge-
stapeld zijn op op een verantwoorde 
wijze goed onderbouwde wetswijzigin-
gen aan te brengen, is daarvan 
slechts een beperkt gebruik gemaakt. 
Zodoende zijn de collectieve uitgaven 
niet gesaneerd. 

Wij zijn terecht gekomen in uitschuif-
operaties die (dat blijkt ook steeds uit 
de discussie aan de overzijde en ook 
hier weer) van nadelige invloed 
kunnen zijn op een sociaal verantwoor-
de herziening van het gehele stelsel. 

Wat nu nog is voorkomen, bij 
voorbeeld de verlaging van de 
kinderbijslagbedragen door een 
aantasting van het karakter van deze 
verzekering - ik kom daarop nog 
terug - en een onevenwichtige 
bevriezing van uitkeringen, kan per 1 
januari 1983 zomaar en dan nog in 
versterkte vorm terugkeren. Wij 
behoeven hiervoor alleen maar naar 
de bladzijden 12 en 13 van de Voor-
jaarsnota te kijken. 

Er wordt nu wel aangekondigd dat 
wi j toe moeten naar een herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid 
maar men houdt alweer rekening met 
vertragingen. Er staat immers: indien 
en voorzover het niet mogelijk zou 
blijken de hierboven vermelde 
besparingen - die bedragen liegen er 
niet om - qua omvang te realiseren, 
zal uiterlijk met ingang van 1 januari 
1983 een korting op de uitkeringen 
worden toegepast om deze bedragen 
alsnog te bereiken. Welke vertragingen 
kunnen dan optreden? 

De gedachtenwisseling in het 
parlement over de herziening van het 
stelsel kan door de 'verkiezingsroes' 
voortslepen tot na de derde dinsdag 
in september. Bovendien kan men 
zich zo vermeien in grondslagen van 
dat stelsel dat die gedachtengang 
ook weer vooruitgeschoven wordt en 
men niet tot een beslissing komt. 

De adviesaanvragen aan de Sociaal 
Economische Raad moeten gericht 
worden uitgebracht. Op grond van het 
feit dat er nog geen door de meerder-
heid van het parlement aanbevolen 
maatregelen zijn, zal men daarmee 
ongetwijfeld in t i jdnood komen. Dan 
moet er uit het nieuw aangetreden 
kabinet nog een verantwoordelijk 
minister zijn. Deze moet vroegtijdig 
kunnen optreden om te bewerkstelli-

gen dat wetsontwerpen vóór het 
einde van het jaar zorgvuldig door 
beide Kamers kunnen worden 
behandeld. De zaak dreigt dan weer 
mis te lopen zodat weer moet worden 
gemorreld aan de sociale zekerheid. 
Ter wille van een tijdig gewenste 
structurele oplossing op basis van 
goed onderbouwde wetswijzigingen, 
moeten wij vandaag aan de huidige 
bewindsman vragen de gedachtenwis-
seling met de vaste commissie aan de 
overzijde zó te voeren - ik heb 
begrepen dat hieraan in fasen wordt 
gewerkt - dat de te volgen hoofdlijnen 
van het te ontwikkelen beleid vroegtij-
dig waarneembaar kunnen zijn, opdat 
hij in de nieuwe begroting reeds 
gepaste wettelijke maatregelen in het 
vooruitzicht kan stellen. 

Het departement kan dan ook aan 
de slag met het redigeren van bruik-
bare wetsontwerpen en met de 
concepten voor de gerichte adviesaan-
vragen. In het periodiek overleg met 
de voorzitter van de Sociaal Economi-
sche Raad kan de Minister dan ook 
een ti jdsplanning maken. Bovendien 
wordt ti jdig duidelijk wat op grond 
van de structurele herziening beschik-
baar komt vanuit de 'afslanking' van 
dat stelsel, te weten welke structurele 
besparingen op de collectieve uitgaven 
mogelijk zijn, zodat ook dat beleid met 
het sociale beleid kan sporen. Wanneer 
zo gewerkt zal worden, dan is het 
mogelijk op dit moment, bij gebrek 
aan een structurele voorziening en 
aan een verantwoord structureel 
besparingsalternatief, akkoord te gaan 
met het tijdelijke karakter tot 1 januari 
1983. Ik kom dan aan de positieve en 
juiste betekenis van de voorgestelde 
maatregelen op basis van het amen-
dement-De Vries en De Korte. Een 
algehele verhoging van enige sociale-
zekerheidsuitkeringen met de prijsconv 
pensatie van 2,46% per 1 juli 1982, 
vinden wi j positief aanvaardbaar 
omdat - ik kijk hierbij naar de rechtheb-
benden en de verzekerden - dit een 
evenwichtiger kortingsbehandeling 
van de betrokkenen betekent dan de 
afwijkingen die oorspronkelijk in het 
regeringsvoorstel voorkwamen. 

Bovendien wordt dan rekening 
gehouden met de bezwaren die de 
Sociaal Economische Raad - er was 
wel degelijk een advies - naar voren 
heeft gebracht en met hetgeen de 
sociale partners tot uitdrukking 
hebben gebracht. 

Een tweede positief punt is dat de 
koopkracht van huishoudens met 
kinderen door het afvoeren van de 
kinderbijslagwetswijziging, be-
schermd is tegen een verdere terug-
gang. 

Ik kom nu bij het karakter van de 
Kinderbijslagwet. Wij moeten dit in 
de discussies duidelijk betrekken. Wi j 
weten dat in de loonvorming na de 
oorlog (dat is nu bij de Algemene 
Bijstandwet ook het geval) de kinder-
bijslag een vorm van inkomen is van 
man en vrouw gezamenlijk. Men gaat 
er voorts vanuit dat zij een stuk financiële 
verantwoordelijkheid hebben voor het 
levensonderhoud en de opvoeding van 
kinderen. 

Aangezien het levensonderhoud 
niet voldoende is gedekt, geven wi j 
een tegemoetkoming in de additionele 
kosten. Uit signalen van sociale 
diensten, de gezinsraad en maatschap-
pelijk werkers blijkt dat de marge bij 
de lage inkomens om de financiële 
verantwoordelijkheid te dragen uiterst 
smal is geworden. 

Dit is versterkt door de nivellering 
van de inkomens en de enorme 
stijging van de kosten van levens-
onderhoud. Er kan dan ook worden 
gesteld dat de kinderbijslag voor de 
lage inkomens een bodemvoorziening 
is. Dat is iets om verder over na te 
denken als wi j ons aan de hand van 
een inventarisatienota gaan bezighou-
den met de kinderbijslagwetgeving. 

Als men spreekt van grotere 
financiële draagkracht in allerlei . 
gezinnen, moet men bedenken dat zij 
langs andere wegen voor 'vol ' 
worden aangezien. Ik denk aan de 
belastingheffing, de premieheffing en 
andersoortige heffingen. 

Bovendien is gebleken dat door 
herschikking van middelen vanuit het 
stelsel de kinderbijslag qua karakter 
kan worden behouden. Het is interes-
sant te zien wat zal gaan gebeuren bij 
de leeftijdsafhankelijke kinderbijslag 
die in uitzicht is gesteld. 

Hoe staat het met de studiefinancie-
ring vanaf het achttiende jaar? Mogen 
wij daar reëel op rekenen? Aanvanke-
lijk was het de bedoeling dat er sprake 
zou zijn van neutrale budgettering. 

Er is een systeem ontworpen 
waardoor aan duizenden studenten 
een lening moet worden verstrekt. 
Door het beslag dat de overheid erop 
legt is er krapte op de kapitaalmarkt. 
Hier en daar valt te horen dat het 
financieel gewoon niet haalbaar is. 
Het lijkt mij goed hierover helderheid 
te krijgen. 

Wij moeten niet de schijn ophouden 
dat de studiefinanciering er nog komt. 
Komt zij er wel dan is het mooi haar 
gelijktijdig met de leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag in te voeren en van meet 
af aan het tweesporenbeleid te 
voeren. 
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Wat betreft de koopkracht kom ik 
weer terecht bij de eenmalige uitkering 
aan de echte minima. Men heeft het 
bedrag kunnen vrijmaken om het 
extra verlies aan koopkracht als 
gevolg van aanvaarding van wets-
ontwerp 17 468 naéenoeg geheel te 
verzachten. De Minister heeft daarover 
in de Tweede Kamer een duidelijke 
uitspraak gedaan. Wij kunnen de 
uitwerking dus vol vertrouwen 
tegemoetzien. 

In de noot bij het staatje van 
Financiën wordt ook verwezen naar 
de eenmalige uitkering. Dat de 
zelfstandigen er ook in delen is mede 
te danken aan de motie-Franssen die 
hier indertijd is aangenomen. 

Structureel en qua rechtszekerheid 
voor de echte minima is de eenmalige 
uitkering echter geen oplossing. Wij 
moeten snel toe naar een structurele 
voorziening, ook voor de echte 
minima, per 1 januari 1983. Die moet 
zijn gebaseerd op wettelijke maatrege-
len die voorzien in de relatieve 
behoefte. 

Er moet ook een gegarandeerd 
bestaansminimum op een verant-
woord maatschappelijk peil zijn. Ik 
noem in dit verband nog een keer de 
signalen uit de samenleving waarvan 
ik zoeven gewaagde. 

Wat de inkomensvorming betreft 
zitten wij ook met een vloer. Wij 
moeten terughoudend zijn om het 
gebouw van de loonvorming door 
nivellering aan de onderkant niet te 
verstoren. Wij moeten in het stelsel 
een 'sociaal vangnet' hebben, een 
maatstaf die aangeeft wat het be-
staansminimum is voor alleenstaan-
den, voor echte minima enz. Kunnen 
wi j in het stelsel onvoldoende regelen 
via de relatieve behoefte, dan moeten 
wi j op iets kunnen terugvallen. 

De vraag is of dit in het kader van 
het stelsel kan of dat de weg moet 
worden ingeslagen van herziening 
van de Algemene Bijstandswet. Het is 
van belang dat de discussie daarover 
in de Tweede Kamer snel plaatsvindt, 
opdat aanzetten worden gegeven 
voor structurele uitwerking van deze 
zaak. Op dit moment moeten wij niet 
de discussies van de overzijde van het 
Binnenhof herhalen. 

Wij wensen de bewindsman en de 
Tweede Kamer toe dat zij het de 
Regering via een vruchtbare discussie 
mogelijk maken aan te koersen op 
een gericht minimabeleid dat zich 
rond 1 januari 1983 uitkristalliseert. 

Wi j gaan akkoord met deze tijdelijke 
maatregel voor de periode tot 1 
januari 1983. Tijdig moet echter 

worden gewerkt aan structurele 
oplossingen zoals w i j deze hebben 
bepleit. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik sluit mij aan bij de 
goede wensen die de heer Van Dalen 
aan het adres van de Minister heeft 
uitgesproken. 

Met dit wetsontwerp, dat pas de 
vorige week in de Tweede Kamer is 
behandeld, begeven wi j ons in een 
ietwat oneigenlijk discussie. Het 
oorspronkelijk bij de Tweede Kamer 
ingediende en door de Minister 
verdedigde wetsontwerp is immers 
ingrijpend veranderd. 

Het neemt eigenlijk de plaats in van 
drie wetsontwerpen, namelijk 17 203, 
17 467 en het oorspronkelijke 17468. 
De Minister heeft het een andere 
rangschikking van de noodzakelijke 
bezuinigingen genoemd en de 
verantwoordelijkheid voor het 
wetsontwerp, zoals het nu hier ligt, 
volledig aanvaard. 

Het wetsontwerp 17 203 was in deze 
Kamer nog niet geagendeerd. Ik vraag 
mij af of het niet-behandelen ervan 
niet een gat zou hebben laten vallen 
in de totale bezuinigingsinspanning. 
Dat probleem is nu in elk geval 
opgelost. 

Met het van de agenda afvoeren 
van wetsontwerp 17 467 inzake de 
kinderbijslag behoeven wi j ook niet 
ongelukkig te zijn. Wel verheugt het 
mij zeer dat de Minister aan de 
overzijde heeft toegezegd nu met 
spoed de volgende fase van de 
structuurwijziging, het leeftijdsafhan-
kelijk maken van de kinderbijslag, te 
zullen indienen. 

Kan tegelijkertijd het sluitstuk van 
de studiefinanciering tegemoet 
worden gezien? Dat is in deze ti jd een 
zaak die juist voor de toekomst van 
het grootste belang is. Het is nodig 
dat de mensen weten waaraan zij toe 
zijn als zij een beslissing moeten 
nemen die voor een aanzienlijk aantal 
jaren gevolgen heeft. 

Ik hoop dat het deze Minister in 
deze korte kabinetsperiode toch 
gegeven zal zijn de kinderbijslagher-
vorming, waaraan hij eerder zoveel 
heeft bijgedragen, weer een stuk 
verder te helpen na de stagnatie die 
ook hierin onder het vorige kabinet 
was opgetreden. 

Onze fundamentele bezwaren tegen 
de oorspronkelijke versie van dit 
wetsontwerp zal ik niet opnieuw 
uitspinnen. Zij zijn voldoende bekend. 
Het was trouwens niet alleen voor ons 
onverteerbaar, maar ook voor de SER, 

het VNO en het CNV. Uiteindelijk zijn 
dit soort wetsontwerpen nooit 
aantrekkelijk te noemen. De vraag is 
alleen maar of je ze slikt omdat ze niet 
onverteerbaar zijn en omdat die 
medicijn nu eenmaal moet. Waarom 
wij die medicijn moeten slikken, 
daarop zal ik later op deze dag bij de 
behandeling van het wetsontwerp 
inzake de solidariteitsheffing nog wel 
ingaan. Voor ons staat vast dat 
daarbij prikkels tot produktie nodig 
zijn in plaats van prikkels tot consump-
tie. 

Gegeven de mededeling van de 
Minister van Financiën dat 82% van 
de minima niet tot de echte minima 
behoren, is ons inziens de ti jd voorbij 
dat wij ons kunnen veroorloven louter 
op grond van systematieken miljoenen 
u i t te delen aan groepen die het niet 
zo breed hebben. 

Ik geef toe dat w i j , toen wi j ten 
onrechte dachten dat het wel kon 
lijden, daaraan ook volop hebben 
meegedaan zonder na te gaan of het 
echt nodig was voor het beoogde 
doel. Gegeven het feit dat voor de 
echte minima opnieuw speciale 
voorzieningen worden getroffen, is dit 
wetsontwerp, zoals het er nu ligt, naar 
onze mening fundamenteel beter en 
uit sociaal oogpunt verteerbaar. Dat 
zou het ook voor anderen moeten zijn. 

Dat is het niet voor de heer Van de 
Zandschulp, die zwaar geschut in 
stelling heeft gebracht. Ik wijs er 
echter op dat weliswaar dit wets-
ontwerp minder nivellerend is dan het 
vorige, maar het nog steeds is. De 
echte minima zullen met de geplande 
voorzieningen uiteindelijk terugkomen 
op de achteruitgang van 1 % , die wi j 
in dit verband al eerder hebben 
gehoord. Ik wacht het antwoord van 
de Minister over deze zaak af. Ik zie 
geen aanleiding hierop nu verder in te 
gaan. 

Het is jammer dat door de wijze 
waarop het nu in het vat is gegoten 
een deel van de structurele ombuiging, 
die in het oorspronkelijke pakket was 
begrepen, over de muur is gevallen. 
Dat was naar onze mening op zich zelf 
niet nodig geweest, daarom is het 
dubbel jammer. 

Ik meen dat ook de heer Van Dalen 
die mening is toegedaan. Dat is dan 
tenminste een punt waarover wi j het 
ook met de heer Van de Zandschulp 
eens kunnen zijn. Het is een reden 
temeer om het kabinet sterkte te 
wensen bij het voor het volgende 
kabinet voorbereiden van een degelijke 
begroting voor 1983. 
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Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
complimenten aan de Minister. De 
laatste keer, dat wij tegenover elkaar 
stonden, was geloof ik in de Tweede 
Kamer, toen hij nog Staatssecretaris 
was. Het gaat snel. 'Maar niet lang', 
wordt naast mij gezegd. Dat moeten 
wi j nog maar afwachten. 

Het is weer voorjaar, zomer zelfs, en 
wij zijn weer wetjes aan het bespreken 
om gaten te dichten. Ondanks al onze 
waarschuwingen, vooral in dit huis 
geuit - ik het kort mogen meemaken 
en gelezen dat het ervoor ook gebeur-
de - is het ons nog niet gelukt, te 
geraken tot een betere en structurele 
wetgeving op dit punt. 

Wij hebben snel een verdeeld 
advies gehad. 

Het VNO/CNV-voorstel is overgeno-
men in een amendement van het CDA 
en de VVD. Op zichzelf is dat een 
aardig politiek feit. 

Men heeft een en ander proberen te 
verdoezelen in de Tweede Kamer 
door de verschillen tussen het 
amendement van mijn partijgenote 
Groenman en dat van het CDA en de 
VVD enigzins naar elkaar toe te 
trekken, maar ik geloof dat dit niet 
juist is. Op dit aardige politieke feit 
kom ik straks terug bij mijn antwoord 
aan de heer Van de Zandschulp. 

Ik denk dat tussen het amendement 
van mijn partijgenote Groenman en 
dat wat de meerderheid in de Tweede 
Kamer heeft aangenomen een groot 
verschil zat. De filosofie erachter was 
anders. Dat wil ik toelichten. 

Ik meen dat in alle partijen kritisch 
wordt gedacht over de kretologie, 
zoals die in het verleden is gebezigd. 
Wij wilden de koopkracht tot twee 
keer modaal nog niet zolang geleden 
beschermen. Vervolgens maakten wi j 
er één keer modaal van en daarna 
spraken wi j alleen over de minima. 

Nu hebben wi j het over uitsluitend 
de echte minima. De mensen in het 
land geloven ons niet meer, getuige 
ook de uitlatingen van de heer 
Schelling van deze morgen. Ik kan de 
mensen daarin niet helemaal ongelijk 
geven. Ik denk dat wi j moeten kijken 
naar een andere maatstaf voor 
gerechtigheid, in de geest van: wat 
gebeurt er met onze uitkeringen en 
voor wie zijn zij goed? 

Wij hebben een aantal interessante 
studiebureaus, die daarover belang-
wekkende feiten naar voren hebben 
gebracht. Ik denk aan het Sociaal-Cul-
tureel Planbureau, dat het vorige jaar 
heeft uitgerekend, dat vooral de 
AOW-ers zondereen extra pensioentje 

of met een heel klein extra pensioentje 
er de laatste tijd heel erg aan toe zijn; 
hetzelfde geldt voor de éénoudergezin-
nen met een aantal kinderen, zeg 
maar de bijstandsvrouwen, want dat 
zijn het over het algemeen. 

In het belangwekkende rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid wordt gesproken 
over het denivellerende effect van 
onze tertiaire inkomensverdeling. 

In D'66 is een discussie gaande - ik 
heb het ook van andere partijen 
gehoord en zelfs in een aantal 
part i jgrogramma's kunnen lezen -
over het antwoord op de vraag: waar 
moeten wi j de nieuwe rechtvaardig-
heid op ijken? 

Wij hebben dit, pragmatisch als w i j 
zijn, proberen te doen aan de hand 
van de feiten, die zijn genoemd door 
een aantal heel belangrijke studie- en 
adviesorganen van de Regering. Het 
grote verschil was, dat volgens het 
amendement van mevrouw Groenman 
de AOW-ers en de éénoudergezinnen 
gespaard zouden worden: geen 
verlaging van de kinderbijslag maar 
wel een bevriezing ervan en een 
andere soort trapsgewijze verdeling 
dan door het CDA en VVD was 
voorgesteld. Ik denk dat daar een 
totaal andere filosofie aan ten grond-
slag ligt. 

Ik verneem ook graag een verduide-
lijking van de Minister, die destijds 
geporteerd was voor het voorstel van 
mevrouw Groenman. Hij noemde dat 
amendement evenwichtig, zelfs 
evenwichtiger dan dat van zijn eigen 
partij en de VVD. Waarom zijn zijn 
zieleroerselen tot zo'n hoogte gegaan, 
dat hij nu het amendement van het 
CDA en de VVD verdedigt? Of moeten 
wi j een nieuwe bezuiniging invoeren 
en alle planbureaus afschaffen? 

Bekend is dat het Sociaal-Cultureel 
Planbureau onder andere heeft 
gezegd: een van de zaken, die de 
overheid werkelijk goed doet, betreft 
de gezinszorg. 

Dat is het vorige jaar zo uitgerekend 
en het is dit jaar nog eens bevestigd. 
Welnu, het eerste wat er wordt 
gedaan, is het formuleren van 
voorstellen om hier tot enorme 
bezuinigingen te komen. 

Men zou de vraag kunnen stellen, of 
men niet beter zou kunnen bezuinigen 
op deze studieclubs maar ik ben daar 
geen voorstander van. 

Wij doen er goed aan, te luisteren 
naar hun berichten over de maatschap-
pij. De politiek zou nog meer van de 
maatschappij vervreemden als wij 
dergelijke antennes zouden loslaten. 

Vervolgens wil ik even terugkomen 
op het 'naturisme' van de heer Van de 

Zandschulp. Het CDA had ons een 
schaamlapje voorgehouden maar hij 
bood ons de ruime mantel van de 
progressieve samenwerking aan. 

In het verleden, bij discussies over 
de zedelijkheidswetgeving, is het wel 
eens anders geweest. Daarbij kwam 
het schaamlapje meestal van de 
progressieven en de grote mantel 
werd dan aangereikt door het CDA. 
Men ziet wel, dat de tijden veranderen. 

De heer Christiaanse bedekte mij 
met de mantel der liefde door te 
zeggen, dat een en ander schokkend 
was voor D'66. Ik ben altijd wat bang 
als ik door zo'n mantel der liefde word 
bedekt; het zou ook een judas-kus 
kunnen zijn. 

Toch zit er achter dit alles een 
zekere arrogantie van de PvdA. Als 
een van de grote voorstanders van 
samenwerking zou ik daarop tóch 
wil len wijzen. Het is de arrogantie in 
de trant van: 'progressief zijn wij en 
verder niemand'. Zie ik naar wat de 
heer Den Uyl heeft gedaan met die 
uitkering voor zelfstandigen, vraag ik 
mij af, of dit progressief of ideologisch 
is. 

Zie ik sommige punten van het 
werkgelegenheidsplan, die meer 
kosten dan aan werkgelegenheid 
opleveren, vraag ik mij af of het wel 
zo progressief is. Ik denk het dat het 
flink zou helpen wanneer deze 
arrogantie plaats zou maken voor een 
aardig verzoek aan D'66 om mee te 
doen. 

Overigens deed de heer Van de 
Zandschulp de suggestie, dat D'66 
zich zou verschuilen onder de mantel 
van de progressieve samenwerking. 
Hoe is dit te ri jmen met de uitspraak, 
door zijn partijgenoten aan de 
overzijde gedaan, dat geen enkele 
partij wordt uitgesloten? Vraagt de 
PvdA van D'66 dingen te doen die zij 
zelf niet doet? 

Mijnheer de Voorzitter! Genoeg 
over naturisme, mantels en schaam-
lappen. Wij kennen wat betreft dit 
wetsontwerp grote aarzelingen. Het 
grijpt ons inziens te sterk in bij de 
minima, waarvan al is aangetoond dat 
zij het buitengewoon moeilijk hebben. 
Bovendien is geen sprake van een 
structurele component voor de 
komende jaren, waardoor wij weer 
met een soort noodwetgeving komen 
te zitten. Wij zullen onze stem om 
deze redenen niet aan het wetsontwerp 
kunnen geven. 

De Voorzitter: Thans is het woord aan 
de leden, die wil len spreken over 
wetsontwerp nr. 17 439. 
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D 
De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De verlenging van de 
werkingsduur van deze tijdelijke wet 
is gebaseerd op de noodzaak van het 
beleid, dat voorziet in een voortgezette 
beheersing van de loonkostenontwik-
keling in de collectieve sector. Omdat 
wij in een moeilijke sociaal-economi-
sche situatie verkeren, moet de 
financiering van de collectieve 
uitgaven binnen de perken worden 
gehouden. Wij kunnen dat onderstre-
pen. 

Bovendien is intussen uit bekendge-
maakte cijferreeksen en onderlinge 
vergelijkingen gebleken dat de 
zelfbeheersing in de collectieve sector 
in dit opzicht niet overal even bevredi-
gend is geweest, hetgeen weer leidde 
tot onrechtvaardige verschillen. 
Daarom stemmen wij in met deze 
verlenging. 

In de tijdelijke wet wordt nu voorzien 
in de creatie van een gestructureerd 
overleg op centraal niveau. Om het 
met een van de werkgevers te 
zeggen: men moet niet denken dat 
het ontwerpen van een structuurtje 
meteen betekent dat er sprake is van 
écht overleg. 

Men heeft daarmee slechte ervarin-
gen in de overheidssector, waar het 
centraal overleg meestal niet meer 
inhoudt dan het aanhoren van een 
dictaat. Daarom is het goed dat er 
nader beraad plaatsvindt over de 
meest adequate structuur en de 
gehanteerde spelregels, waarbij dan 
nog rekening kan worden gehouden 
met een aantal ideeën die de betrokken 
organisaties zelf naar voren hebben 
gebracht. 

Bovendien is het goed dat jaarlijks 
een verslag aan de Staten-Generaal 
wordt uitgebracht over de uitvoering 
van de wet en over het verloop van 
het overleg. Dat geeft ons de moge-
lijkheid, de structuur te evalueren. Dat 
is weer van belang omdat wi j te zijner 
ti jd het ontwerp-Bekostigingswet 
collectieve sector (16505) moeten 
beoordelen. 

Wat rekenen wij nu tot de collectieve 
sector? Tot de collectieve sector 
worden gerekend alle delen, ongeacht 
de wijze van financiering, want zo 
lezen wi j dat naast de subsidies en 
rijksbijdragen ook sprake is van de 
opbrengsten van de premies van de 
sociale verzekeringen. 

Als men, zoals in de memorie van 
toelichting staat, recht wi l doen aan 
de eigen positie van werkgevers en 
werknemers en het eigen karakter van 
de sectoren, dan doet dit uitgangspunt 
vreemd aan. Het is dan ook begrijpelijk 

dat bij voorbeeld de bedrijfsverenigin-
gen met het karakter van het bedrijfs-
eigene en hun oriëntatie op het 
bank- en verzekeringswezen zich meer 
tot de private sector gerekend wil len 
zien. 

Wij achten echter een andere 
overweging veel belangrijker. De 
Minister is nog staatssecretaris van 
Sociale Zaken geweest. Hij heeft toen 
met steun van de meerderheid van de 
Tweede Kamer een gerichte advies-
aanvrage naar de Sociaal-Economi-
sche Raad gezonden, met een hele 
conceptie van een beleid, integratie 
van sociale wetten, regionale uitvoe-
ringsorganisaties waarin een samen-
werking met de gemeenten is opgeno-
men en harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden. 

Hij heeft daaraan zelfs een wets-
ontwerp toegevoegd, om te laten zien 
hoe hij de zaken wettelijk zou wil len 
regelen. Daarin zien wij dat het 
bestaande artikel 27 van de organisa-
tiewet inhoudelijk wordt overgeno-
men, maar ook uitgebreid naar 
analogie van de artikelen 10 en 47 van 
de Wet op de Sociale Verzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, wat betekent 
dat men de bekostiging van de 
organen en de bekostiging van de 
lonen en arbeidsvoorwaarden met 
nadere richtlijnen van de Minister 
door een algemene maatregel van 
bestuur regelt. Dat is een duidelijke 
conceptie, een eenduidig regime voor 
het totale terrein van de sociale 
verzekering. 

De vraag is nu waarom de Minister 
die logische beleidslijn van één 
geharmoniseerd bekostigingssysteem 
voor de sociale verzekering definitief 
heeft verlaten. Welke instantie, welk 
orgaan of wie dan ook heeft dit op 
welke gronden afgeraden? Wij achten 
het niet juist dat het uitgestippelde 
pad ineens wordt verlaten, zeker waar 
het advies van de Sociaal-Economi-
sche Raad ter zake van de hele 
reorganisatie van de sociale zekerheid 
nog niet is uitgebracht. 

Men kan toch tussentijds artikel 27 
van de organisatiewet uitbreiden in 
de zin die ik heb aangegeven? Dat lijkt 
ons beter dan dit tijdelijke wets-
ontwerp, dan wel te wachten op het 
definitieve wetsontwerp 16505. 
Bovendien heeft de Minister zelf tijd 
gecreëerd voor het nader beraad. Hij 
kan het checken bij de betrokken 
partners. Graag horen wi j een reactie 
van de Minister op onze gedachten. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook dit wetsontwerp 
moeten wi j behandelen op een zeer 

korte termijn, op de dag voordat het 
in het Staatsblad moet staan. Dat is 
hier te meer hinderlijk omdat niet 
duidelijk is dat het niet anders had 
gekund. Al lang is de materie hier aan 
de orde in bespreking, onder meer in 
het kader van het wetsontwerp 16 505. 
Dat men daar niet mee klaar kwam 
had men al maanden geleden kunnen 
zien aankomen. 

Wanneer nu de tijdelijke wet 
opnieuw, en wel met twee jaar, wordt 
verlengd, rijst bij ons de vraag of in 
die t i jd niet moet worden gestreefd 
naar een oplossing die verder gaat 
dan wat in het kader van wetsontwerp 
16 505 voorlopig en semistructureel is 
genoemd. 

Kunnen wi j , inclusief de SER, niet 
zover komen dat wij na de tweede 
verlenging van het tijdelijke regime 
op een definitieve, zij het uiteraard 
niet voor de eeuwigheid geldende, 
maar als structureel beschouwde 
oplossing kunnen hopen? 

Zou de Minister nog eens wil len 
uiteenzetten hoe hij dat ziet en met 
name, als het niet kan, waarom niet? 

De kern van de discussie over dit 
wetsontwerp gaat over de merites 
van de uitbreiding van de feitelijke 
werking ervan tot de groep der 
niet-trendvolgers die tot nu toe in het 
kader van de z.g. bestek-kortingen 
buiten schot waren gebleven. Daarover 
is nogal wat kabaal gemaakt. 

Wanneer de Minister echter in de 
Tweede Kamer zegt dat het wets-
ontwerp op dit moment dringender 
dan ooit nodig is voor de beheersing 
van alle loonkosten die berusten op 
financiering door de overheid en dat 
daarbij niet essentieel is hoe die 
kosten worden gefinancierd uit de 
publieke middelen maar dat ze 
worden gefinancierd uit de publieke 
middelen, ben ik het met die benade-
ring uitdrukkelijk eens. 

Het verhaal van de bestek-kortingen 
is verleden ti jd. De cijfers van de tabel 
die zijn gepubliceerd in de nota naar 
aanleiding van het verslag, zijn 
aangevochten. Gesteld wordt dat ze 
één derde lager zouden moeten zijn 
voor de betrokken groepen. Maar 
zelfs als dit zo zou blijken te zijn, dan 
is er nóg nauwelijks een argument 
aan te ontlenen voor de stelling, dat 
wie bij de bestek-kortingen buiten 
toepassing is gelaten, nu ook daarbui-
ten zou moeten worden gelaten. 

Wanneer ik bovendien zie dat, als 
de Minister voorstelt het overleg met 
betrokkenen te openen, de reactie 
daarop al meteen is het maken van 
moeilijkheden, als ik zie dat, als wordt 
gesproken over pakketvergelijking, de 
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reactie eveneens is daarover moeilijk 
te doen zodat de Minister in de 
Tweede Kamer moet verklaren dat het 
nog steeds niet gelukt is medewerking 
te verkrijgen voor de opzet daarvan, 
dan versterkt dit alleen maar de 
gedachte dat, als in de memorie van 
toelichting wordt aangekondigd dat 
het systemamatisch verkrijgen van 
informatie nu ter hand zal worden 
genomen, dit rijkelijk laat maar 
uitermate nutt ig, om niet te zeggen 
noodzakelijk is. 

Natuurlijk zijn er zeer verschillende 
categorieën werknemers bij een en 
ander betrokken. Natuurlijk zijn er 
groepen die eigenlijk niet als normale 
ambtenaren kunnen worden be-
schouwden voor wie het waarschijnlijk 
ook helemaal niet goed zou zijn als zij 
zich als ambtenaren zouden opstellen. 

Dergelijke categorieën zijn echter 
even goed te vinden onder de trend-
volgers, en zelfs onder de officiële 
ambtenaren, zowel als onder de 
niet-trendvolgers, even goed als er 
ook onder de niet-trendvolgers 
werknemers zijn die par excellence als 
ambtenaren kunnen worden aange-
merkt, gelet op de functies die zij 
vervullen. Die verschillen worden 
door ieder erkend. 

Het gaat er echter om of het beleid 
ter zake van de arbeidsvoorwaarden 
van iedere werkgever die niet is 
onderworpen aan de harde discipline 
van de winst- en verliesrekening, 
onderworpen dient te zijn aan dezelfde 
budgettaire beheersing die geldt voor 
de departementen van algemeen 
bestuur. Juist aan de periferie van de 
besteding van publieke middelen 
hebben de 'potverschuivers' te lang 
vrij spel gehad. 

Natuurlijk is het goed dat de 
Minister de Tweede Kamer heeft 
toegezegd dat nader overleg zal 
worden gepleegd met belanghebben-
den en dat die hun visie moeten 
kunnen geven, maar ten aanzien van 
het principe houde hij voet bij stuk. 

Het is mij opgevallen dat in de 
Tweede Kamer eenzijdig is gesproken 
over achterstanden die bijzondere 
aandacht zouden verdienen. Ik heb 
daarbij gemist uitingen van het besef 
dat wi j meer in een tijd leven waarin 
wij aandacht moeten besteden aan 
voorsprongen die hier en daar in de 
welvaartsperiode zijn ontstaan, juist 
in de sectoren waar noch de discipline 
van de markt noch de discipline van 
de stringente begrotingsuitvoering 
ten volle heeft gewerkt. Wi j spreken 
hier echt niet alleen over medische 
specialisten. 
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Mijnheer de Voorzitter! Wi j hebben 
hier te maken met het spartelen van 
belangengroepen. Dat zij spartelen, is 
hun goed recht. Onder de argumenten 
die zij aanvoeren, zullen er heus wel 
zijn waaraan gehoor behoort te 
worden gegeven. 

Het ligt echter naar mijn mening 
niet op de weg van het parlement het 
de Minister moeilijk te maken om 
datgene aan te pakken wat op dit 
terrein zo nodig aangepakt moet 
worden. Wi j zullen het wetsontwerp 
dan ook steunen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wetsont-
werpen nrs. 17 419 en 17 430 verder 
gezamenlijk te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de School- en 
cursusgeldwet 1972 (herziening 
heffingsregeling schoolgeld, alsmede 
verhoging schoolgeld en schoolgeld-
vrije voet (17419); 

Wijziging van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs (herzie-
ning regeling examengeld) (17430). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal eerst ingaan op de 
opmerkingen die zijn gemaakt over 
het wetsontwerp ter verhoging van 
schoolgelden en cursusgelden. De 
heer Oskamp heeft gevraagd waarom 
de schoolgeldheffing niet is gekoppeld 
aan de beëindiging van de leerplicht 
en waarom ervoor is gekozen om de 
schoolgeldheffing te laten ingaan in 
het vijfde leerjaar in het voortgezet 
onderwijs. 

Ik kan op deze vragen slechts een 
veronderstellend antwoord geven. Ik 
ga er vanuit dat men de schooladmi-
nistraties zo min mogelijk heeft wil len 
belasten met overbodige administra-
tieve werkzaamheden en dat derhalve, 
uitgaande van het ti jdstip waarop de 
leerplicht is verlopen, gekozen is voor 
een tijdstip waarop de schoolgeldhef-
fing ingaat. Er moet dan een zekere 
marge in acht worden genomen. 
Derhalve is dan niet gekozen voor 
aansluiting bij het moment van 
aflopen van de leerplicht voor betrok-
kenen, maar voor een heffing in het 
vijfde leerjaar. 

De vraag of de tot nu toe gevolgde 
systematiek dat schoolgeldheffing pas 
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in het vijfde leerjaar moet plaatsvinden 
en niet na aflopen van de leerplicht, 
moet worden gecontinueerd, wi l ik 
definitief beantwoorden wanneer het 
instituut voor onderzoek van de 
overheidsuitgaven het derde advies 
heeft uitgebracht. Dit advies zal begin 
1983 worden uitgebracht. In de 
Tweede Kamer heb ik reeds toegezegd 
dat na het uitbrengen van dit derde 
advies, over bijdrage en heffingen in 
het onderwijs in totaliteit, tot een 
nadere standpuntbepaling moet 
worden gekomen. Er zijn inmiddels 
twee adviezen uitgebracht door het 
instituut voor onderzoek van de 
overheidsuitgaven. Als het derde 
advies is uitgebracht is er alle reden 
om tot een samenvattend beleidsoor-
deel te komen. 

De heer Oskamp heeft zijn bedenkin-
gen geuit tegen het voorstel in het 
wetsontwerp om de inning in vier 
termijnen terug te brengen tot een 
inning in twee termijnen. In dat 
verband heeft hij gerefereerd aan het 
amendement-Worrell dat in de 
Tweede Kamer is verworpen. Hij heeft 
ook bezwaren geuit in verband met de 
versnelde inning die dit jaar incidenteel 
plaatsvindt. 

Bij dit wetsontwerp spelen een 
aantal elementen een rol. Het eerste 
element is dat mede in het licht van 
de budgettaire problematiek, is 
gestreefd naar een verhoging van de 
schoolgelden en cursusgelden. Er is 
verder gestreefd naar het aanbrengen 
van een indexering om te vermijden 
dat jaarlijks in enkele maanden ti jd 
een aantal wetsontwerpen, die bij 
aanneming een lastenverzwaring voor 
burgers meebrengen, in hoog tempo 
door het parlement moeten worden 
behandeld. Verder speelt ook een rol 
de oplossing van de budgettaire 
problematiek 1982. Om die reden 
heeft het vorige kabinet, in een nota 
van wijzigingen op de begroting van 
Onderwijs, voorgesteld ter zake van 
schoolgelden en cursusgelden en ook 
ter zake van examengelden tot een 
verhoging te komen. 

Ik kan mij indenken dat er op het 
eerste gezicht bezwaren worden geuit 
tegen het terugbrengen van de 
heffing in vier termijnen naar twee 
termijnen. Ik vraag mij evenwel af of 
aan die bezwa ren voldoende gewicht 
moet worden toegekend. Per saldo 
moeten wij de hoogte van de bedragen 
in beschouwing nemen. Gezien het 
retributiekarakter zou men kunnen 
uitgaan van het hoogste bedrag aan 
schoolgeld dat moet worden betaald. 
De feitelijke situatie is natuurlijk 
geheel anders. Ik meen dat per saldo 
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gemiddeld een bedrag van 300 
gulden per leerling moet worden 
opgebracht. 

Lettend op de hoogte van de 
bedragen, kun je je afvragen of een 
inning in twee termijnen niet wat 
meer in de rede ligt. Ik heb er in de 
Tweede Kamer al op gewezen dat de 
inning van de bedragen en de kosten 
die daaraan zijn verbonden, ook 
moeten worden gezien tegen de 
achtergrond van de uiteindelijke 
opbrengst. Het terugbrengen van de 
inning van vier naar twee termijnen 
lijkt mij niet onoverkomelijk te zijn, 
gelet op de hoogte van de bedragen. 

De heer Oskamp heeft ter zijde een 
opmerking gemaakt over het verschijn-
sel schoorsteenuren in het voortgezet 
onderwijs en over de norm die zou 
moeten worden gehanteerd voor een 
volledige betrekking dan wel een 
normbetrekking. Ik volsta met de 
volgende opmerking. Er wordt naar 
gestreefd, op betrekkelijk korte 
termijn een notitie uit te brengen over 
de omvang van de betrekkingen in het 
onderwijs. Daarbij betrekken wi j ook 
de problematiek van de deeltijdbetrek-
kingen in het onderwijs. 

Ik voeg hieraan toe dat op dit 
moment het verkleinen van de 
volledige betrekking en de normbetrek-
king naar mijn gevoelen een is die 
met de nodige voorzichtigheid moet 
worden benaderd. Op dit punt is 
allereerst een indringend gesprek met 
de ambtenarencentrales geboden. Ik 
heb vooralsnog gekozen voor het 
uitgangspunt van de vri jwil l igheid. 

Ik kom tot de vraag, of het niet beter 
is, de vaststelling van de hoogte van 
het schoolgeld te koppelen aan de 
belasting over het jaar waarin school-
geld moet worden betaald. Ik kan 
daarop het volgende zeggen. 

Ten opzichte van de huidige wet en 
het aan de orde zijnde voorstel moet 
in de beschouwing worden betrokken 
dat zich feitelijk een verlenging 
voordoet. Wanneer je kijkt naar de 
verlenging van de termi jn, dan zie je 
dat gesproken zou kunnen worden 
van een gemiddelde verlenging met 
vijf maanden. Je kunt je afvragen, of 
dit een extra probleem kan opleveren 
uit het oogpunt van een eventueel 
veronderstelde inkomensdaling bij 
betrokkenen. Over het laatste zou het 
immers gaan. Gelet op de ervaringen 
die tot nu toe zijn opgedaan bij de 
schoolgeldheffingen, moet ik zeggen 
dat ik op dit punt geen problemen 
verwacht. 

Voor het overige wijs ik op de 
hardheidsclausule die ook in dit geval 
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geldt. In gevallen dat de betalingsca-
paciteit van betrokkenen niet toerei-
kend is op het moment dat moet 
worden betaald, kan een nadere 
regeling worden getroffen, zoals 
vaker te doen gebruikelijk is bij de 
belastingheffing. 

De heer Heijne Makkreel heeft een 
opmerking gemaakt over het retribu-
tiekarakter. Naar mijn wijze van zien is 
er ten aanzien van de schoolgelden 
duidelijk sprake van retributie. Ik heb 
in de schriftelijke beantwoording om 
de volgende redenen wat relativerend 
over deze zaak gesproken. 

Als ik het goed zie, is er een nadruk-
kelijke neiging om de maximumhoogte 
van het schoolgeld te vergelijken met 
het bedrag aan collegegeld. Ik weet 
niet of dat juist is. Per saldo kan men 
immers niet voorbijgaan aan de 
feitelijke situatie, namelijk dat de 
regelingen die gelden voor het 
schoolgeld, en de collegegeldregeling 
verschillende regelingen zijn en een 
verschillende uitwerking hebben. 
Wanneer je een vergelijking tussen 
die regelingen wil t maken, dan kun je 
aan dat feitelijke effect niet voorbi j-
gaan. 

Je moet het feitelijk effect dan 
volledig verdisconteren. Om die reden 
is het naar mijn gevoelen bezwaarlijk, 
de discussie toe te spitsen op de 
maximumbedragen. Tegen deze 
achtergrond heb ik enigszins relative-
rend gesproken over het retributieka-
rakter. 

De heer Heijne Makkreel heeft ook 
een vraag gesteld over de passage in 
de schriftelijke beantwoording over 
de leerplicht. De opmerkingen die 
over de leerplicht zijn gemaakt, 
beogen even terug te grijpen op de 
totstandkoming van de wet waarover 
wij nu spreken. In het licht van de 
vraag wanneer de schoolgeldheffing 
moet ingaan - op het moment dat de 
leerplicht wordt beëindigd dan wel op 
een later moment - is een verwijzing 
naar de problematiek van de leerplicht 
overigens niet onbelangrijk. 

Aan het slot van de beantwoording 
benadruk ik dat, naar het mij voorkomt, 
de heffingen in het onderwijs, niet 
alleen het voortgezet, maar ook het 
wetenschappelijk onderwijs, nadere 
doorlichting vergen. Deze conclusie is 
niets nieuws. In het voorlaatste 
kabinet heeft de Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen de problemen 
reeds onderkend en om deze reden 
heeft hij het instituut onderzoek 
overheidsuitgaven gevraagd, enkele 
onderzoekingen te doen. Het derde en 
laatste onderzoek van het instituut 
komt in het begin van 1983 op tafel. 

School- en cursusgeldwet 
Examengeld 

Het lijkt mij geboden dat, wanneer dit 
onderzoek op tafel ligt, de Regering 
komt met een beleidsstandpunt om 
tot een ordelijke samenhang op dit 
punt te komen. 

Ik meen dat ik hiermee de vragen 
en opmerkingen die betrekking 
hebben op de School- en cursusgeld-
wet 1972, heb beantwoord. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik weet niet of het uw 
bedoeling is, het tweede wetsontwerp 
direct te behandelen. 

De Voorzitter: U kunt voortgaan met 
uw antwoord; dat lijkt mij het doelma-
tigst. 

Minister Deetman: De heer Hendriks 
heeft in het kader van de examengel-
den een betoog gehouden over het 
onderscheid tussen echte en pseudo-
extraneï. Ik begrijp dit soort opmer-
kingen in het licht van de discussie 
die in de Tweede Kamer is gevoerd. 
Ons probleem is dat wij op het punt 
van de categorieën volstrekt in het 
duister tasten. Als wij hierover meer 
gegevens willen hebben, moeten wij 
ons afvragen of wij niet te zeer 
ingrijpen in de privacy van de betrok-
kenen en of de administratieve 
rompslomp die nodig is, in relatie tot 
de opbrengst de nadere uitsplitsing 
rechtvaardigt. 

Ik geef het toe aan de heer Hendriks 
dat zijn opmerkingen zeker relevant 
zijn in het licht van de discussie in de 
Tweede Kamer en op grond van 
veronderstellingen over het ontlopen 
van collegegelden en het zich aanmel-
den als extraneus. Ik zie echter 
technische problemen om dit te laten 
doorwerken in het beleid. Derhalve 
wil ik dit punt niet bij het onderhavige 
wetsontwerp betrekken. 

Ik wil in dit verband een algemene 
opmerking maken. Langzamerhand 
worden degenen die zich op een of 
andere manier wenden tot een 
universiteit of hogeschool, in een 
groot aantal groepen onderscheiden. 
Wij hebben de studenten, de toehoor-
ders-oude stijl, de toehoorders-nieuwe 
stijl en de extraneï. Niet in alle 
omstandigheden is dit onderscheid in 
de praktijk te maken. Het aanvankelijke 
voornemen van het vorige kabinet 
was, bij het wetsontwerp over de 
examengelden de toehoorders-nieuwe 
stijl te betrekken. Dit voornemen 
moest echter worden losgelaten om 
het simpele feit dat deze groep op dit 
moment niet kwantitatief is aan te 
geven. Er zitten nogal wat problemen 
aan het onderscheid in deze groepen. 
Om deze reden heb ik verleden week 
aan de vaste Commissie voor Onder-
wijs en Wetenschappen van de 
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Tweede Kamer toegezegd dat dit 
onderscheid nog eens de revue zal 
passeren, wanneer wij komen te 
spreken over het wetsontwerp dat 
wordt aangeduid met WWO '81. 

In dit verband ga ik in op een 
opmerking van mevrouw Mastik, die 
sprak over vervaging tussen de 
groepen. Het uitgangspunt van het 
aan de orde zijnde wetsontwerp was, 
aan te sluiten bij de rechten van de 
extraneï. Dit betekent dat hij examens 
mag afleggen. Om deze reden is naast 
het inschrijvingsgeld ook gesproken 
over het examengeld. 

De heer Hendriks heeft een opmer-
king gemaakt over het beleid dat zal 
worden gevoerd voor de vrijstellingen 
en de terugbetalingen. Hij heeft 
benadrukt dat op dit punt een terug-
houdend beleid moet worden gevoerd 
en dat wij voor de categorie die hij 
heeft aangeduid met de term pseudo-
extraneï, slechts kunnen spreken van 
een hoge uitzondering. Als ik hem 
goed heb begrepen, wil hij dat het in 
het geheel niet gebeurt. 

Ik heb er al op gewezen dat het op 
dit moment uiterst moeilijk is om het 
door de heer Hendriks aangebrachte 
onderscheid te vertalen. Het is 
bovendien de vraag of het ook in de 
toekomst mogelijk is, vanwege een 
aantal technische problemen. Ik ben 
overigens wel voornemens om met 
betrekking tot vrijstell ing, terugbeta-
ling en dergelijke de nodige terughou-
dendheid in acht te nemen. 

In dit verband wil ik ingaan op een 
vraag van mevrouw Mastik om een 
toelichting op het amendement van 
de heer Willems. Het komt mij voor, 
dat een bewindsman die aan dit 
amendement niet debet is, moeilijk 
een toelichting kan worden gevraagd. 
In de Tweede Kamer heb ik mij op dit 
punt niet tegen het amendement 
verzet. Het amendement beoogt te 
voorkomen dat twee keer examengeld 
moet worden betaald omdat men 
voor meer studierichtingen inschrijft. 
In die zin had ik geen problemen met 
het amendement. Wat betreft de 
vrijstelling en de terugbetaling 
herhaal ik dat ik terughoudend beleid 
moet voeren. 

Mevrouw Mastik heeft erop gewezen 
dat wij op dit moment een aantal 
categorieën kunnen onderscheiden in 
degenen die op de een of andere 
manier gebruik maken van de diensten, 
universiteiten en hogescholen. Ik heb 
al aangegeven dat misschien in een 
aantal gevallen kan worden gesproken 
van vervaging of het moeilijk kunnen 
lokaliseren. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan vind ik nog steeds de toehoor-
ders-nieuwe-stijl. Derhalve is het 
nodig bij het wetsontwerp tot wijziging 
van de WWO 1981 de zaak opnieuw 
de revue te laten passeren en zo 
nodig bij te stellen. 

Mevrouw Mastik heeft gevraagd 
naar een uitdrukkelijke onderbouwing 
van de verhoging van 60 gulden naar 
375 gulden. Zij heeft aan die vraag 
toegevoegd, dat het antwoord 
essentieel is voor al dan niet steun 
van haar fractie. Met betrekking tot de 
hoogte van de examengelden wil ik 
opmerken dat wij ervoor moeten 
oppassen dat bij cursusgelden, 
schoolgelden, inschrijvingsgelden en 
dergelijke een lineair verband wordt 
gelegd tussen de hoogte van de 
bijdrage en de feitelijke kosten. 

Ik wi l volstaan met de opmerking 
dat het altijd gaat om een bijdrage in 
de kosten. Welnu, als wij kijken naar 
de examengelden moeten wij vaststel-
len dat het erom gaat, het examen te 
mogen afleggen. In de huidige wet 
kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen een propaedeutisch examen, 
een kandidaatsexamen - dat vervalt 
in de komende jaren - en een doctoraal 
examen. Dat zijn de officiële termen 
die in de wet voorkomen. 

Om een examen met goed gevolg 
te kunnen afleggen, is het soms 
mogelijk dat men in één keer - dat 
gebeurt feitelijk zelden - het examen 
aflegt. Meestal wordt gewerkt via 
bevrijdende tentamens. Dat kan het 
afleggen van een tentamen betreffen 
op de wijze zoals door de heer Heijne 
Makkreel is beschreven toen hij sprak 
over de juristen in Leiden, maar het is 
ook zeer wel mogelijk dat het om de 
beoordeling van een scriptie gaat. 

Met andere woorden: er is een 
complex van activiteiten en werkzaam-
heden in het geding. Wordt dit in de 
beschouwing betrokken, dan kan de 
vraag worden gesteld of de helft van 
het bedrag aan collegegelden onrede-
lijk is. Naar het mij voorkomt, is het 
bedrag van 375 gulden gelet op de 
kosten - die echter per studierichting 
verschillen - niet onredelijk. Dat is 
ook de conclusie van mijn voorganger. 
Wij hebben het gesteld op de helft 
van het collegebedrag. Er is een aantal 
berekeningen te maken, maar uitein-
delijk moet in de beschouwingen 
worden betrokken dat per studierich-
ting de nodige verschillen kunnen 
optreden. Ook de omvang van 
examens aan de universiteit kan per 
studierichting verschillen. Wij menen 
dat er met de keuze van het bedrag 
van f375 in ieder geval geen onrede-
lijke keuze is gedaan. 

Ik heb overigens al benadrukt dat 
de gehele problematiek van heffingen 
in het onderwijs naar aanleiding van 
het derde onderzoek van het Instituut 
onderzoek overheidsuitgaven door 
het kabinet zal moeten worden bezien 
en ook in onderling verband moet 
worden bezien. Hierbij kan de gedachte 
worden meegenomen die naar ik 
dacht door de heer Heijne Makkreel is 
geuit, om te bekijken of wij niet tot 
één bedrag kunnen komen in plaats 
van een inschrijvingsgeld, een 
collegegeld en een examengeld. 

Het is denkbaar dat een vereenvou-
diging op dit punt kan worden 
nagestreefd, maar het lijkt mij dat een 
definitief standpunt pas kan worden 
bepaald als het laatste advies van het 
Instituut onderzoek overheidsuitgaven 
is uitgebracht. 

Ik ben het met mevrouw Mastik niet 
eens, dat bij het onderhavige wets-
ontwerp sprake is van paniekvoetbal. 
Ik wil erop wijzen dat de voornemens 
met betrekking tot de voorliggende 
wetsontwerpen eind vorig jaar reeds 
naar buiten zijn gebracht door de 
toenmalige minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, maar dat het 
indienen van het wetsontwerp en de 
verdere behandeling ervan gekoppeld 
is geweest aan de behandeling van de 
onderwijsbegroting in de Tweede 
Kamer. Toen deze behandeling achter 
de rug was, heeft het vorige kabinet 
initiatieven ondernomen om tot de 
voorliggende wetsontwerpen te 
komen. Er is dus hiermee op het 
departement zeker niet gehandeld 
alsof het paniekvoetbal is. 

De heer Heijne Makkreel heeft 
gevraagd of de practica onder de 
examens vallen. Lettend op de 
desbetreffende wettelijke bepalingen, 
zouden practica moeten worden 
aangemerkt als onderwijsvoorzienin-
gen. Derhalve zou een extraneus niet 
aan de practica kunnen deelnemen. U 
moet zich hierbij indenken het gebruik 
van laboratoria en dat soort zaken. 
Het lijkt mij dat wi j dit toch uitdrukkelijk 
moeten aanmerken als een onderwijs-
voorziening en dat iemand die ervan 
gebruik wil maken, zich zal moeten 
inschrijven als student, met ook voor 
hem alle financiële gevolgen van 
dien. 

De heer Heijne Makkreel heeft 
voorts gevraagd, of f 150 als inschrij-
vingsgeld niet aan de hoge kant is. 
Tijdens de behandeling van dit 
wetsontwerp is destijds gezegd dat 
iemand die zich heeft ingeschreven, 
gebruik zou kunnen maken van een 
aantal algemene universitaire voorzie-
ningen, met uitsluiting uiteraard van 
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de onderwijs- en examenvoorzienin-
gen. Het gaat hierbij allereerst om de 
kosten die verbonden zijn aan de 
inschri jving, namelijk de administratie-
ve handelingen die ik u heb beschre-
ven. Hiernaast zijn er nog andere 
zaken, zoals het gebruik van de 
kantine. Ik meen dat destijds bij de 
schriftelijke behandeling ook voorzie-
ningen als een bibliotheek zijn 
genoemd. Met andere woorden, het 
gaat niet alleen om de puur admini-
stratieve kosten die verbonden zijn 
aan de inschrijving. Welnu, wanneer 
een aantal andere aspecten ook in de 
beschouwingen worden betrokken, 
lijkt het bedrag van f 150 mij aanvaard-
baar. 

De heer Heijne Makkreel heeft een 
aantal voorbeelden genoemd met 
betrekking tot de hoogte van de 
examengelden. Eén voorbeeld maakte 
het alleszins aanvaardbaar dat wordt 
gekozen voor een bedrag van f375. 
Een ander voorbeeld, de eerste jaars 
juristen in Leiden, zou het onaanvaard-
baar maken. Let wel, bij de voorl iggen-
de verhoging is gestreefd naar een 
bedrag dat voor alle studenten geldt. 

Er is, wat dat betreft, sprake van 
een zeker gemiddelde. Het is denkbaar 
dat in het ene geval de kosten feitelijk 
wat lager zijn als je deze toespitst op 
een tentamen. In een ander geval 
kunnen deze weer wat hoger zijn. 

Ik heb al uiteengezet, dat als wi j 
uitgaan van de examens zoals deze in 
de wet worden opgesomd, er ook tal 
van activiteiten plaatsvinden in de 
vorm van bevrijdende tentamens. 
Wanneer je dat complex in de beschou-
wingen betreft, zelfs voor het ene 
genoemde voorbeeld van de juristen 
in Leiden, is het de vraag, of je 
uiteindelijk uitkomt met een examen-
geld van f375. 

Bij sommige tentamens wordt 
gewerkt met vragenlijsten, waar men 
door het plaatsen van kruisjes kan 
aangeven wat het goede antwoord is 
op de verschillende vragen. Het 
ontwerpen van deze vragenlijsten en 
de evaluatie daarvan vraagt ook de 
nodige tijd en energie. Wanneer wij 
het hebben over kosten verbonden 
aan examens, moet ook dit aspect in 
de beschouwingen worden betrokken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat 
ik hiermede alle vragen over het voor 
ons liggende wetsontwerp heb 
beantwoord. 

Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Alvorens over te gaan tot de behande-
ling in tweede termijn van wets-
ontwerp 17 430, hebben wi j behoefte 
aan een kort fractieberaad. 

De Voorzitter: Het lijkt mij doelmatig, 
dit te combineren met de lunchpauze. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt van 13.12 uur 
tot 14.10 uur geschorst. 

Regeling van werkzaamheden 

De Voorzitter: Alvorens terug te keren 
tot de orde van de dag moet ik de 
kamer een paar mededelingen doen. 
De eerste heeft betrekking op wets-
ontwerp 17 328, dat vanochtend is 
aanvaard. De heer Umkers heeft 
daarbij desgevraagd de aantekening 
verkregen, dat hij geacht wenst te 
worden tegen het wetsontwerp te 
hebben gestemd. Achteraf heeft hij 
mij verteld dat dit op een misverstand 
berust. Het is niet gemakkelijk dat via 
een technische correctie te herstellen. 
Daarom laat ik nu in de Handelingen 
opnemen, dat het verzoek om aante-
kening van tegenstemmen ten 
onrechte door de heer Umkers werd 
gedaan. 

De Minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk verzoekt om 
snelle afdoening van het wetsontwerp 
tot wijziging van artikel 18 van de 
Omroepwet. Hij zou het zeer op prijs 
hebben gesteld indien het wets-
ontwerp vandaag nog zou zijn 
behandeld. Dat is echter te moeilijk. 
Daarvoor is het wetsontwerp te 
belangrijk. Wij zien ons dus genood-
zaakt de Kamer volgende week 
dinsdag om 13.30 uur bijeen te 
roepen ter behandeling van wets-
ontwerp 17 241, Wijziging van artikel 
18 van de Omroepwet. De desbetref-
fende vaste commissie zal in de loop 
van de middag bijeenkomen en 
proberen nog vandaag een voorlopig 
verslag vast te stellen. 

De derde mededeling heeft betrek-
king op de stemmingen die vandaag 
zullen worden gehouden. Het lijkt ons 
doelmatig die zoveel mogelijk bij 
elkaar te brengen. Na afloop van de 
behandeling van de wetsontwerpen 
met betrekking tot Sociale Zaken 
zullen wi j alle wetsontwerpen die op 
dat moment de revue hebben gepa-
seerd in stemming brengen. Wat 
daarna overblijft zal aan het einde van 
de dag in stemming worden gebracht. 
Op die manier hopen wi j zoveel 
mogelijk met de problemen van de 
leden rekening te houden. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Wijziging van de School- en 
cursusgeldwet 1972 (herziening 
heffingsregeling schoolgeld, alsmede 
verhoging schoolgeld en schooldgeld 
vrije voet) (17419); 

wijziging van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs (herzie-
ning regeling examengeld) (17430). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister is uitvoerig 
ingegaan op hetgeen door mijn fractie 
in eerste termijn is gezegd. Ik wil kort 
ingaan op een paar dingen die zijn 
blijven l iggen. 

De Minister heeft duidelijke bezwa-
ren tegen het verlangen van onze 
fractie om de inning van het schoolgeld 
in het lopende kalenderjaar en over 
het komende cursusjaar te spreiden 
over een viertal termijnen, waarbij 
twee termijnen voor de eerste januari 
vallen en twee termijnen ruim daarna. 
De redenen zijn duidelijk genoeg: zij 
zijn van financiële aard. 

Wij vragen ons echter af hoeveel 
het nu werkelijk kost. Het gaat niet om 
het verliezen van een bezuiniging 
maar om het uitstel, waarbij maximaal 
een uitstel voor de helft van het 
bedrag voor een halfjaar optreedt. 

Het gemiddelde schoolgeld is 300 
gulden. Het gaat om het renteverlies 
over de helft van die 300 gulden 
gedurende een half jaar. Ik denk dat 
bij gespreide betaling het risico 
kleiner wordt dat de heffing helemaal 
niet binnenkomt, hetzij via de hard-
heidsclausule, hetzij omdat sprake is 
van oninbaarheid. 

Dit risico is des te groter, gezien het 
feit dat de hoogte van de heffing 
wordt bepaald op grond van het 
belastbaar inkomen van twee jaar 
geleden. 

In dit verband een vraag terzijde. De 
Minister heeft gezegd dat de hard-
heidsclausule geldt en dat uitstel van 
betaling mogelijk is. Moet daarover 
rente worden betaald, zoals het geval 
is bij uitstel van betaling van inkom-
stenbetaling? 

Blijkens het antwoord op vragen 
van mijn fractiegenoot Simons 
bedraagt de belastingachterstand op 
het ogenblik 25 mld. gulden. Het lijkt 
mij met het oog daarop verstandig, 
voorzichtig te zijn met een dergelijke 
verhoging van het schoolgeld en 
versnelde inning. 

Ik wi l daarom aan de Kamer vragen, 
zich uit te spreken voor inning in vier 
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termijnen, gespreid over een wat 
langere periode dan de Minister 
beoogt. Ik heb de eer u hierbij een 
motie aan te bieden. Mijnheer de 
Voorzitter! 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Oskamp, 
De Rijk, Vis, Derks en Van de Meer 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over 
wetsontwerp 17419; 

dringt er bij de Regering op aan, in de 
cursus 1982-1983 het schoolgeld in 
vier termijnen te heffen, waarbij twee 
termijnen in het kalenderjaar 1982 en 
twee termijnen in het kalenderjaar 
1983 per 1 maart en per 1 juni worden 
geheven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie krijgt nr. 120b (gedrukt 
stuk Eerste Kamer, zitting 1981-1982). 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil nog een enkele 
opmerking maken over de relatie 
tussen schoolgeld en leerplicht. De 
heer Heijne Makkreel heeft dit niet 
relevant genoemd, althans op het 
ogenblik niet. Volgens mij is het wel 
relevant. Dit wetsontwerp is een 
duidelijk voorbeeld van het 'vangen-
watje-vangen-kunt-beleid'. 

Wij hebben er begrip voor omdat er 
ernstige financiële moeilijkheden zijn. 
Tegelijkertijd menen wi j dat er meer 
structurele maatregelen zullen 
moeten komen ook in de sfeer van de 
school- en cursusgelden. Juist de 
relatie die men kan en naar mijn 
mening ook moet leggen tussen de 
leerplichtige leeftijd en de heffing van 
het schoolgeld biedt de mogelijkheid 
tot een dergelijke structurele maatre-
gel. 

Ik hoop dan ook dat in het kader 
van toekomstige beschouwingen over 
de economische situatie ook op het 
Ministerie van Onderwijs met deze 
mogelijkheid terdege rekening zal 
worden gehouden. 

D 
De heer Hendriks (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd 
dat hij en zijn voorganger al advies 
hebben gevraagd aan het Instituut 
voor het onderzoek van de overheids-
uitgaven ter doorlichting van de 
heffingen. Hij verwacht op betrekkelijk 
korte termijn dit advies. Binnenkort 
kan er dus wat meer systematiek 
komen in de heffingen. 

Na het test imonium van de Minister 
dat er teleurstellend weinig bekend is 
over de samenstelling van de groep 
extraneï zou het toch wel plezierig zijn 
indien dit element bij deze doorlichting 
in elk geval zou worden meegenomen. 
Verschillende heffingen worden 
terecht opgelegd. Administratieve 
rompslomp mag geen excuus zijn 
voor het honoreren van ontsnappingen 
met het slechts voor de helft betalen 
van het collegegeld. Ik neem aan dat 
de Minister ons ook zal wi l len toezeg-
gen dat hij naast de systematiek van 
de heffingen ook het doorlichten van 
de groep extraneï in studie zal wil len 
nemen. 

D 
Mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! De Minister 
heeft erop gewezen dat hij het 
amendement-Willems niet heeft 
gemaakt en dus ook niet de term 'dat 
het in de rede ligt'. Hij heeft zich 
alleen niet tegen de aanneming van 
het amendement verzet. 

Ik ben er wel vanuit gegaan dat de 
Minister de volgende dag toch wel 
eens heeft bekeken of het op deze 
manier mogelijk was. Daar heb ik hem 
naar gevraagd. Ik heb begrepen dat 
hij inderdaad die aansluiting wi l 
zoeken en dat dat ook mogelijk is. 

Hij wil een strikt restrictief beleid 
gaan voeren ten aanzien van verdere 
ontheffingsclausules. Derhalve gaat 
hij niet in op mijn suggestie, te 
bekijken of extraneï in een bepaalde 
periode door druk van buiten, werk-
zaamheden en dergelijke, niet in staat 
zullen zijn examens af te leggen en 
derhalve vrijstelling tot het betalen 
van examengelden dienen te genieten. 
Wij hebben dit voor kennisgeving 
aangenomen. 

Verder heeft de Minister gezegd: ik 
ben het niet eens met mevrouw 
Mastik, want zij heeft het over paniek-
voetbal en dergelijke, terwijl een en 
ander toch bekend was. 

Ik merk op, dat het in de eerste 
plaats niet zolang bekend was. In de 
tweede plaats gebruik ik de term 
'paniekvoetbal' in die zin, dat beoogd 
wordt in het wetsontwerp een 
zogenaamde rationele relatie te 
leggen tussen hetgeen je aangeboden 
krijgt en hetgeen waarvoor je moet 
betalen. 

Derhalve wi l ik nu een stemmotive-
ring geven. Het grootste deel van mijn 
fractie zal akkoord gaan met dit 
wetsontwerp met veel pijn in het hart, 
omdat de zogenaamde rationele 
relatie tussen het doen van examens 
en het daarvoor betaalde van kritische 
kanttekeningen kan worden voorzien. 
Wij hebben sterk de indruk, dat in dit 

wetsvoorstel wordt ingegaan op de 
finaciering van onderwijsvoorzienin-
gen, waarvan de extraneï gebruik 
maken. Wi j hadden dat ook graag als 
motivering gezien. 

Ons gaat het nog niet zozeer - laten 
wij dit duidelijk stellen - om de 
hoogte van het bedrag. Daarop 
zouden wi j graag nader zijn ingegaan. 
Het gaat ons om de motivering, die 
voor het geheel is gekozen en die vrij 
oneigenlijk is. 

Toch gaan wij met het voorstel 
akkoord, omdat wat de Minister heeft 
opgemerkt juist lijkt, namelijk dat in 
het geheel van allerlei vrijstellende 
tentamina en dergelijke degene, die 
op een dergelijke wijze het onderwijs-
systeem volgt, toch gedurende een 
langere periode gebruik maakt van de 
onderwijsvoorzieningen dan strikt kan 
worden afgemeten aan het afleggen 
van het afgerondende examen. 

Wij hopen dat in de toekomst een 
en ander wat deugdelijker en minder 
oneigenlijk kan worden geformuleerd. 
Wij zouden dat sterk op prijs stellen. 
In die zin hebben wij met belangstelling 
geluisterd naar de suggesties van de 
heer Heijne Makkreel en de toezeg-
gingen daaromtrent van de Minister. 

Wij hopen dat de Minister wil 
bevorderen - voor hemzelf of voor 
zijn opvolger - dat op korte termijn 
dergelijke ondeugdelijke argumenten 
niet langer gehanteerd behoeven te 
worden. 

Een aantal leden van mijn fractie 
ziet in hetgeen ik heb opgemerkt en 
de beantwoording van de Minister 
onvoldoende grond om akkoord te 
gaan met het voorliggende wets-
ontwerp. 

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wat het 
wetsontwerp inzake het schoolgeld 
betreft, wi l ik beginnen met een 
misvatting bij de heer Oskamp weg te 
nemen. Ik heb niet bedoeld te zeggen, 
dat ik de kwestie van de al dan niet 
leerplichtige leeftijd niet relevant vind 
voor schoolgeldheffing. Ik acht die 
wel degelijk relevant. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag is deze zaak echter ter 
sprake gebracht in het kader van een 
reactie op mijn stellingen over het 
retributiekarakter van het schoolgeld. 
Daarvoor vind ik die kwestie niet 
relevant. 

Over het antwoord van de Minister, 
waarvoor ik hem gaarne dank, wi l ik 
nog enkele opmerkingen maken. Ik 
kan het toch niet laten, iets te zeggen 
over de salarisstructuur, schoorsteen-
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uren en dergelijke, waarop de Minister 
is ingegaan. 

Ik zou hem wil len adviseren, zich 
eens te verdiepen in de historie van 
deze ontwikkeling, en met name 
daarmee terug te gaan tot in de tijd 
vóór de invoering van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, die nu in 
werking is. 

Als hij dat heeft gedaan, zal hij tot 
de conclusie komen dat op dit 
moment nogal wat tendentieuze 
verhalen de ronde doen, om van valse 
voorlichting over de feitelijke achter-
gronden niet te spreken. 

Ik ben dan ook zeer tevreden met 
het feit, dat de Minister thans zelf 
heeft gesteld, dat voorzichtigheid bij 
de benadering van dit probleem 
voorop dient te staan. Ik vind dit een 
zeer juist uitgangspunt. 

Gesteld is, dat per saldo het 
schoolgeld gemiddeld lager is dan het 
maximum. Aan dit aspect mag men 
niet voorbij gaan, zo heeft de Minister 
gezegd, bij een vergelijking met wat 
er met de collegegelden gebeurt. 

Mijn standpunt is dat, juist als men 
daaraan niet voorbijgaat, men tot de 
slotsom moet komen dat een vergelij-
king alleen mogelijk is aan de hand 
van het maximale schoolgeld. De 
twee systemen verschillen immers 
wat betreft de methodiek. 

Het collegegeld wordt altijd in zijn 
geheel betaald en via een bepaalde 
techniek aan de minder draagkrachti-
gen teruggegeven. Deze groep betaalt 
direct minder schoolgeld dan andere 
groepen. Niettemin geldt ook voor het 
collegegeld, dat de effectieve druk bij 
de minder draagkrachtigen onder het 
maximum komt. 

Ook daar kan men berekenen wat er 
per saldo wordt betaald, gelet op wat 
men via de studiefinanciering terug-
krijgt. Zodra bij het collegegeld het 
maximum wordt gebruikt als vergelij-
kingsbasis moet men dit bij de 
schoolgelden óók doen. 

Wat betreft de examengelden voor 
de extraneï kan ik niet anders dan 
constateren dat wat de Minister in 
deze vergadering heeft gezegd over 
het bedrag ad f375 een schoolvoor-
beeld blijft van natte-vinger-werk. Een 
duidelijke onderbouwing van de 
stelling, dat dit bedrag lager is dan de 
kostprijs van het examen, is niet 
gegeven. 

Misschien kan een correcte en wat 
uitvoerig gepresenteerde kostprijsbe-
rekening mij van het tegendeel 
overtuigen - ik sluit dit niet uit - maar 
ik blijf voorlopig bij mijn indruk, dat 
met name in de vroegere stadia van 

de studie nogal wat studenten per 
jaar minder dan deze f375 aan kosten 
met zich brengen voor het doen van 
examens. 

De Minister heeft gesteld, dat de 
practica een onderwijsvoorziening 
vormen. Ik ben dat wel met hem eens 
maar ik zit toch met een probleem 
wanneer de deelname aan een 
practicum een voorwaarde vormt 
voor het doen van examen. Dit komt 
nogal eens voor. In een dergelijk 
geval zou de extraneus eenvoudig 
geen examen kunnen doen tenzij hij 
om de een of andere reden, bij 
voorbeeld door werk buiten de 
universiteit, vrijstelling van de 
practicum-eis zou verkrijgen. 

Ik acht het in elk geval nuttig dat 
voor dergelijke studierichtingen heel 
duidelijk wordt aangegeven dat niet 
iedereen zich zomaar als extraneus 
kan laten inschrijven. Men zou op die 
manier mensen blij maken met dooie 
mussen. 

Met betrekking tot het inschrijfgeld 
heeft de Minister, behalve de admini-
stratieve handelingen, ook de biblio-
theek en het kantinegebruik genoemd 
als kosten, die het inschrijfgeld 
rechtvaardigen. 

Ik moet zeggen, dat ik hiervan wel 
bijzonder weinig onder de indruk ben. 
In de eerste plaats gaat het bij 
extraneï om lieden, die alleen voor 
het doen van examens in de universi-
teitsgebouwen mogen verschijnen. Zij 
zullen zeker niet iedere dag in de 
kantine rondhangen. 

Wat betreft het bibliotheekgebruik 
moet ik erop wijzen, dat iedere 
Nederlander gebruik kan maken van 
de universiteitsbibliotheken, zij het 
eventueel via de openbare bibliotheek. 

ledere Nederlander kan v o o r - naar 
ik meen - acht gulden lid worden van 
de openbare bibliotheek en leeszaal in 
zijn woonplaats en dus voor dit 
bedrag welk boek dan ook uit de 
universiteitsbibliotheek ter beschik-
king krijgen. Het lijkt mij niet juist om 
hiervoor van iemand, die toevallig als 
extraneus is ingeschreven, een hoger 
bedrag te vergen. 

Blijft de slotsom dat het bedrag van 
f 150 voor het overgrote deel moet 
worden verklaard door administratieve 
handelingen. Wanneer er nog vele 
verenigingen in den lande zijn waar je 
voor enkele tientjes lid van kunt zijn 
en die bovendien met een deel van de 
contributie-opbrengst nog leuke 
dingen kunnen doen, zie ik niet in dat 
de universiteiten f 150 nodig hebben 
alleen om de administratie te dekken. 

De situatie roept zacht gezegd de 
ernstige verdenking bij mij op, dat het 

wetsontwerp in belangrijke mate is 
ingegeven door de wens, het inschrij-
ven als extraneus onaantrekkelijk te 
maken. 

Dat leidt bij ons tot enige aarzelingen 
over het wetsontwerp. Aangezien ons 
duidelijk is, dat in veel gevallen het 
vragen van f 375 toch wel verantwoord 
zal zijn, gunnen wij de Minister het 
voordeel van de twij fel. Wij zullen 
onze stem niet aan net wetsontwerp 
onthouden. 

D 
Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Oskamp heeft zijn 
opmerkingen over het uitstel van 
termijnen of een keuze voor een 
groter aantal termijnen dat twee in 
het kader van de School- en cursus-
geldwet 1972 herhaald. 

Ik wijs erop dat het wetsontwerp 
evenals het wetsontwerp ter herzie-
ning van de regeling examengeld tot 
stand is gekomen tegen de achter-
grond van de budgettaire problematiek 
bij de onderwijsfinanciering. Om die 
reden is gekozen voor een versnelde 
inning in het kader van de School- en 
cursusgeldwet en vervolgens ernaar 
gestreefd, bij voorbeeld wat betreft de 
perceptiekosten tot een kortere 
inningstermijn te komen. 

Er is daarom niet gekozen voor een 
betaling uitgesmeerd over vier 
termijnen, maar voor twee termijnen. 
Wij meenden dat dit alleszins redelijk 
en aanvaardbaar was, mede gelet op 
de hoogte van de bedragen. De 
bezwaren tegen het vergroten van het 
aantal termijnen die ik in eerste 
termijn naar voren heb gebracht 
handhaaf ik. 

De heer Oskamp heeft een motie 
ingediend waarin zijn opvatting nog 
eens is verwoord. Ik herinner de 
Kamer eraan, dat de termijnenkwestie 
als zodanig aan de orde is geweest bij 
de behandeling van het wetsontwerp 
in de Tweede Kamer, via een aantal 
amendementen. De uitkomst is 
uiteindelijk geweest, dat aan de 
overzijde van het Binnenhof is 
gekozen voor een betaling in twee 
termijnen. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat bedoelt de Minister 
hiermee? Wil hij ons zeggen dat wi j 
onze mond moeten houden omdat de 
Tweede Kamer al iets anders heeft 
besloten of heeft hij een andere 
bedoeling? 

Minister Deetman: Het zij verre van 
mij tot uitdrukking te brengen wat de 
heer Oskamp suggereert. Het leek mij 
echter goed deze Kamer te herinneren 
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aan hetgeen per saldo nog niet zo 
lang geleden is gebeurd. De gedrukte 
stukken zijn nog niet verschenen. De 
kwestie van de termijnen is via een 
amendement aan de orde geweest. 
Uiteindelijk is dat amendement niet in 
het wetsontwerp dat thans aan de 
orde is opgenomen. 

Vervolgens stel ik vast dat de heer 
Oskamp en de zijnen toch een 
voorkeur hebben voor een groter 
aantal termijnen, hetgeen in de motie 
tot uitdrukking wordt gebracht. Mijn 
bezwaren tegen een groter aantal 
termijnen heb ik vandaag al uiteen-
gezet. Op grond daarvan stel ik mij 
wat afwijzend op tegenover de 
ingediende motie. 

De heer Christiaanse (CDA): Voorde 
duidelijkheid zou ik wi l len vragen wat 
de Minister bedoelt met 'wat afwij-
zend'. Wij hebben hier te maken met 
een wetsontwerp, dat wi j niet kunnen 
amenderen. Hierin staat 'twee 
termijnen'. Er wordt nu voorgesteld 
hiervan voor het komende schooljaar 
vier termijnen te maken. 

De Minister zegt dat hij zich hiervan 
wat distantieert, maar ik meen dat hij 
zich er volledig van moet distantiëren, 
want de wetstekst spreekt over twee 
termijnen. Wij kunnen het schoolgeld 
in het komende schooljaar eenvoudig 
niet in vier termijnen heffen. Of zie ik 
dat verkeerd? 

Minister Deetman: Mijnheer de 
Voorzitter! Met het feit dat in de wet 
over twee termijnen wordt gesproken, 
is de uitvoering geregeld. Dit houdt in 
dat de inning in twee termijnen zal 
moeten plaatsvinden. 

De heer Christiaanse (CDA): Dan 
moet u zich wat krachtiger uitdrukken! 

De heer De Rijk (PvdA): De wet 
schrijft toch niet voor, dat het gebeuren 
móet? De wet maakt het slechts 
mogelijk. 

Minister Deetman: Dat is duidelijk, 
maar bij de uitvoering van de wet kan 
niet worden voorbijgegaan aan 
datgene wat bij de behandeling naar 
voren is gekomen. Duidelijk is, dat de 
Tweede Kamer over een amendement 
in die richting negatief heeft geoor-
deeld. Derhalve wordt gestreefd (dat 
is ook de uitdrukkelijke bedoeling van 
de Regering) naar inning in twee 
termijnen. Dit streven moeten wij niet 
loslaten. Tegen die achtergrond moet 
ik de Kamer de aanneming van de 
motie ontraden. 

Wat betreft de relatie tussen 
schoolgeldheffing en de leerplicht wil 
ik herhalen wat ik in eerste termijn 

heb gezegd, namelijk dat deze kwestie 
wellicht later aan de orde kan komen 
wanneer gekomen wordt tot een 
samenvattend beleidsstandpunt. Dat 
is mogelijk wanneer het derde 
onderzoek van het Instituut voor het 
onderzoek van Overheidsuitgaven 
begin 1983 is afgerond. 

De heer Hendriks heeft gesproken 
over het onderscheid tussen pseudo-
extraneï en degenen die men als 
'echte' extraneï zou kunnen aanmer-
ken. Wanneer wi j spreken over de 
heffingen in het onderwijs met het 
oog op een algehele doorlichting 
ervan in 1983, ben ik best bereid dat 
onderscheid in de beschouwingen te 
betrekken. Ik wil er slechts op wijzen 
dat sommige dingen wel wenselijk 
lijken, maar vaak in verband met 
allerlei administratieve handelingen 
tot onnodige kostenstijgingen kunnen 
leiden. Ook dit aspect moet hierbij in 
ogenschouw worden genomen. 

Ik zeg hem echter toe, dat wi j 
hiernaar zullen kijken. Overigens denk 
ik dat deze kwestie ook nog op een 
ander moment aan de orde kan 
komen, namelijk wanneer wi j het 
wetsontwerp WWO 1981 bespreken, 
waarin het onderscheid tussen de 
verschillende categorieën van belang-
hebbenden bij de diensten van 
universiteiten hogeschool in het 
geding is. 

Mevrouw Mastik heeft gesproken 
over de motivering van het wets-
ontwerp met betrekking tot de 
examengelden. Zij staat op het 
standpunt dat die motivering enige 
spanning vertoont met de voorstellen. 
Ik heb geprobeerd uiteen te zetten 
waarom het naar het oordeel van de 
Regering redelijk is te komen tot 
verhoging van de examengelden. 

Ik wil er bovendien op wijzen dat, 
wanneer de positie van de extraneï in 
het geding is, moet worden gekeken 
naar de rechten die op enig moment 
aan de extraneï worden verleend. Dat 
is er maar één, namelijk het recht op 
het afleggen van examens. Dat is het 
handvat; een ander zouden wij in dit 
verband niet kunnen hanteren. De 
vraag is of men in de toekomst een 
onderscheid zou moeten handhaven 
tussen de verschillende categorieën. 
Dan zou ook eens kunnen worden 
bezien - dat moet ik toegeven - de 
mate waarin gebruik wordt gemaakt 
van tal van voorzieningen bij universi-
teiten en hogescholen. 

De heer Heijne Makkreel heeft met 
betrekking tot de schoolgeldheffing in 
relatie tot de collegegeldheffing 
wederom benadrukt dat bij een 
vergelijking uitgegaan moet worden 
van de maximum bedragen, en wel 

omdat de regelingen zelf dermate 
verschillen dat een vergelijking 
daartussen moeilijk is. Wanneer men 
wi l vergelijken, kan ik mi j indenken 
dat men uitkomt bij een vergelijking 
tussen het maximum bedrag aan 
schoolgeld en collegegeld. 

De heer Heijne Makkreel (VVD): Het 
komt mij voor dat de motivering die 
de Minister mij in de mond legt niet 
helemaal klopt. 

Minister Deetman: Ik heb de heer 
Heijne Makkreel in tweede termijn 
toch zo begrepen. Ik wil alleen 
benadrukken dat, wanneer de vergelij-
king wordt toegespitst op het maxi-
mum schoolgeldbedrag en het 
collegegeldbedrag, naar mijn gevoelen 
toch moet worden gekeken naar de 
uitwerking van de verschillende 
regelingen in de praktijk. Deze 
uitwerking is nu eenmaal aanmerkelijk 
meer afwijkend dan een vergelijking 
uitgaande van het maximum school-
geldbedrag op voorhand zou veronder-
stellen. 

De heer Heijne Makkreel (VVD): Ik heb 
niet gezegd dat men op basis van 
maxima moet vergelijken omdat de 
systemen verschillend zijn. Ik heb 
gezegd dat men op basis van maxima 
moet vergelijken omdat men beide 
componenten van de vergelijking op 
dezelfde manier moet behandelen. 
Als men dus bij het schoolgeld een 
gemiddeld bedrag wil nemen, moet 
men dit bij de collegegelden ook 
doen. Dit geeft inderdaad problemen. 
Als men dus bij de collegegelden het 
maximum bekijkt, moet men dit bij de 
schoolgelden ook doen. 

Minister Deetman: Bij het collegegeld 
is dit één bedrag. 

De heer Heijne Makkreel (VVD): Neen, 
het is schijnbaar één bedrag maar bij 
de collegegelden krijgen de groepen 
die als schoolgeld minder dan het 
maximum bedrag behoeven te 
betalen, op een andere manier een 
deel van het bedrag weer terug, 
namelijk via de financiering. Dit effect 
moet dan ook in de vergelijking 
worden betrokken. Als maxima 
worden vergeleken, moet men dat 
ook consequent doen. Als men 
gemiddelde bedragen wi l vergelijken 
moet dit ook consequent gebeuren. 
Voor het collegegeldbedrag dat in de 
vergelijking wordt betrokken, dient 
dan een schatting te worden gemaakt 
van het bedrag dat men via financie-
ring terugkrijgt. 

Minister Deetman: Het is m.i. in ieder 
geval evident dat, wanneer tussen 
beide regelingen een vergelijking 
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moet worden gemaakt, dat de 
uitwerking bij de schoolgeldheffing 
anders is dan een vergelijking uitgaan-
de van het maximum bedrag op 
voorhand al doet vermoeden. Het is 
dan niet juist, te vergelijken op grond 
van de maximum bedragen. Dat heb 
ik wil len benadrukken. 

Het lijkt mij dat, wanneer wij de 
effecten van de verschillende regelin-
gen wil len meten, dit een uiterst 
complexe zaak is. Dat is één van de 
redenen waarom het Instituut voor 
Onderzoek van Overheidsuitgaven 
weleer de opdracht heeft gekregen, 
ons ter zake nadere informatie te 
verschaffen. Ik maak bezwaar tegen 
het vergelijken van het schoolgeldbe-
drag en het collegegeldbedrag. Mijns 
inziens kunnen wi j alleen maar stellen 
dat er totaal verschillende regelingen 
zijn die op dit moment een vergelijking 
niet goed mogelijk maken. Derhalve 
kunnen ook geen conclusies worden 
getrokken uit de vergelijking die nu 
wordt toegepast. 

Wat betreft de hoogte van de 
examengelden en inschrijvingsgelden 
kan men twisten over de vraag of de 
gekozen bedragen in een aantal 
gevallen hoger zullen zijn dan de 
werkelijke kosten. Op grond van een 
aantal argumenten die op schattingen 
berusten, heb ik getracht aannemelijk 
te maken dat men er niet beducht 
voor behoeft te zijn dat de werkelijke 
kosten lager zijn dan de bedragen die 
moeten worden betaald. 

Het nadere onderzoek en de nadere 
standpuntbepaling die volgend jaar 
überhaupt met betrekking tot de 
heffingen zullen komen, dienen te 
worden afgewacht. Ik verwacht niet 
dat het verder noemen van allerlei 
kostenfactoren en het afwegen 
hiervan ten opzichte van de vraag of 
deze er al dan niet bij moeten worden 
betrokken, nu ertoe zal leiden dat 
tussen de heer Heijne Makkreel en mij 
overeenstemming gaat ontstaan. 
Laten wij het onderzoek dat op dit 
punt wordt verricht afwachten. 

De heer Heijne Makkreel vond het 
van belang, als degenen die zich als 
extraneï aanmelden niet mogen 
deelnemen aan praktica omdat deze 
moeten worden aangemerkt als 
onderwijsvoorzieningen, dat dit op 
voorhand duidelijk wordt gezegd. Het 
lijkt mij dat dit voor de hand ligt. Er 
zijn verschillende categorieën belang-
hebbenden onder de studenten. Er 
zijn de studenten, de toebehoorders 
nieuwe-sti j l , de toehoorders oude-stijl 
en de extraneï. Wanneer men zich laat 
inschrijven, moet toch duidelijk 
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worden waarop men wel en waarop 
men niet recht heeft. 

Ik vind echter dat deze verantwoor-
delijkheid in eerste instantie ligt bij de 
betrokken instellingen van het 
wetenschappelijk onderwijs. In het 
periodiek overleg wil ik echter nog 
wel eens op dit punt wijzen. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de stern-
mingen over deze wetsontwerpen te 
houden na de beraadslaging over de 
wetsontwerpen 17 468 en 17439. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de wetsont-
werpen 17380 en 17440 gezamenlijk 
te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Invoering van een bijzondere ver-
bruiksbelasting van motorrijwielen en 
wijziging van de bijzondere verbruiks-
belasting van personenauto's (17 380); 

tijdelijke verhoging van de inkonv 
stenbelasting en de loonbelasting in 
het kader van het werkgelegenheids-
beleid 1982 (17440). 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer Christiaanse, voorzitter van 
de vaste Commissie voor Financiën, 
tot het uitbrengen van het eindverslag 
der commissie omtrent deze wetsont-
werpen. 

De heer Christiaanse, voorzitter van 
de commissie. Mijnheer de Voorzitter! 
In verband met de korte t i jd, welke de 
Kamer is gelaten voor het voorberei-
dend onderzoek van de onderhavige 
wetsontwerpen, ziet de commissie 
zich genoodzaakt in het verslag zich te 
onthouden van het maken van 
opmerkingen en het stellen van 
vragen. Wel behield men zich het 
recht voor bij de openbare behandeling 
in te gaan op met dit wetsontwerp 
verband houdende onderwerpen. 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over het wetsontwerp met 
betrekking tot de bijzondere verbruiks-
belasting op motorvoertuigen hebben 
wi j geen opmerkingen, althans niet in 
eerste termijn. Wij weten natuurlijk 
niet of sprekers na mij nog iets te 
berde zullen brengen dat om een 
reactie van onze kant vraagt. Mijn 
interventie beperkt zich op dit moment 
tot wetsontwerp 17 440. 

School- en cursusgeldwet 
Examengeld 
Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 

Over het woord 'solidariteitsheffing' 
is al menige kritische opmerking 
gemaakt. Het is ook een wat vreemde 
combinatie. Wanneer er werkelijk 
solidariteit, in de zin van bewustheid 
van saamhorigheid, heerst, dan is een 
van bovenaf opgelegde heffing naar 
mijn mening niet nodig! 

Dan denk ik eerder aan een collecte 
op basis van vri jwi l l igheid! De 
solidariteitsheffing - laten wij die 
naam maar blijven gebruiken - dient 
voor een gedeeltelijke financiering 
van het Werkgelegenheidsplan. Wat 
dat betreft past zij enigszins, maar 
niet helemaal, in de definitie die u, 
mijnheer de Voorzitter, in 'Begroting 
en belasting' hebt gegeven van 
'heff ingen': 'door de overheid opgeleg-
de betalingen die primair een ander 
doel dienen dan het vullen van de 
schatkist.' 

Zou de solidariteitsheffing geheel in 
deze definitie passen, dan moet het 
naar mijn mening mogelijk zijn, de 
heffing in verband te brengen met 
een bepaald onderdeel van het 
Werkgelegenheidsplan. 

Bij herhaling heeft de Minister 
echter op opmerkingen en vragen 
vanuit de Raad van State en de 
Tweede Kamer geantwoord dat niet 
één afzonderlijk onderdeel van het 
Werkgelegenheidsplan kan worden 
aangewezen waarvan men kan 
zeggen dat het uit de solidariteitshef-
f ing is gefinancierd. 

Dat is jammer, want nu kunnen wij 
niet iets concreets aanwijzen en 
zeggen: zie wat solidariteit vermag. 
Kwalijker is dat wi j hierdoor ook niet 
weten hoeveel arbeidsplaatsen of 
arbeidsjaren de heffing per saldo 
oplevert. 

Wanneer wi j een verantwoord 
besluit wi l len nemen, dan moeten wi j 
dat toch eigenlijk wel weten. Ik zal 
daarom proberen, hieromtrent een 
grove indicatie te verkrijgen. De 
Minister heeft straks alle gelegenheid 
en, naar ik aanneem, ook beter 
materiaal om mij zo nodig te verbete-
ren. 

Uit tabel 9.2 van het Werkgelegen-
heidsplan kunnen wij afleiden dat het 
verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg 
van een verlaging van de WIR-premies 
en de verhoging van de loon- en 
inkomstenbelasting rond 6500 
arbeidsjaren bedraagt. 

Nemen wij aan dat dit verlies aan 
beide maatregelen afzonderlijk is toe 
te rekenen in verhouding tot de met 
de maatregelen gemoeide transactie-
bedragen - voor de WIR 250 miljoen 
gulden en voor de solidariteitsheffing 
635 miljoen gulden - dan zou het 
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verlies als gevolg van de solidariteits-
heffing ongeveer 4700 arbeidsjaren 
bedragen. 

Wat staat daar nu tegenover? In 
tabel 9.1 van het werkgelegenheids-
plan worden de financiële consequen-
ties van de beleidsmaatregelen 
vermeld. Door de Regering is, zoals 
gezegd, herhaaldelijk beklemtoond 
dat de solidariteitsheffing moet 
worden gezien als een onderdeel van 
de totale financiering van het plan, 
zodat er geen direct verband bestaat 
tussen specifieke maatregelen uit het 
plan en specifieke componenten in de 
financiering ervan. 

Daardoor is het naar mijn mening 
geoorloofd, aan te nemen dat het 
aandeel van de heffing in het bruto 
aantal arbeidsjaren gelijk is aan haar 
aandeel in de totale financiering. Wij 
komen dan op ongeveer 4200 arbeids-
jaren. Dat zou betekenen dat de 
solidariteitsheffing in 1982 per saldo 
een verlies aan werkgelegenheid van 
ongeveer 500 arbeidsjaren oplevert. 
Voor de WIR-verlaging en de heffing 
te zamen treedt er een verlies van om 
en nabij 750 arbeidsjaren op. De 
Minister zal mijn berekeningen echter 
ongetwijfeld verbeteren! 

In het Werkgelegenheidsplan 
worden ook enkele passages gewijd 
aan het regionale beleid. Op blz. 29 
staat bij voorbeeld: 'Hoewel niet alle 
onderdelen van het Werkgelegenheids-
plan zich lenen voor regionale 
toepassing, zal waar mogelijk op de 
diverse terreinen van beleid aandacht 
worden geschonken aan regionale 
aspecten.' 

Gezien de relatie tussen de solidari-
teitsheffing en het Werkgelegenheids-
plan, vraag ik mij af of in het tarief 
geen regionale component had 
kunnen worden ingebouwd. In 
gebieden met een werkloosheidsni-
veau boven het nationale gemiddelde 
zouden de tarieven lager kunnen zijn 
en in gebieden met geringere werk-
loosheid wat hoger. 

Hierdoor zouden minder arbeids-
plaatsen in gebieden waarop het 
regionale beleid zich in het bijzonder 
richt, verloren gaan. Voorts zou 
hiermee tegemoet worden gekomen 
aan de van vele kanten gehoorde 
wens dat de Regering wat meer 
regionaals in het Werkgelegenheids-
plan doet. 

Ik begrijp dat deze suggestie nu niet 
meer kan worden gevolgd. Op blz. 2 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag lees ik dat de tabellen nu 
al wel verzonden zullen zijn. Misschien 
wi l de Minister haar in gedachten 

houden voor een volgende gelegen-
heid. 

Ik heb opgemerkt dat desolidariteits-
heffing niet geheel en al beantwoordt 
aan de gangbare opvatting van het 
begrip heffing. Hiervoor is nog een 
argument: budgettaire overwegingen 
spelen bij de verdediging en de 
aanvaarding van het wetsontwerp een 
grote rol. 

Op blz. 4 van de memorie van 
antwoord geeft de Minister als zijn 
mening te kennen 'dat in het oplopen 
van het financieringstekort een 
krachtig argument is gelegen voor de 
aanvaarding van de voorgestelde 
maatregel'. 

De beide woordvoerders van de 
regeringspartijen in de Tweede Kamer 
baseren hun steun aan het wets-
ontwerp op 'de deplorabele toestand 
van 's rijks financiën', respectievelijk 
'de astronomische hoogte van het 
financieringstekort'. 

De nadruk die op de budgettaire 
aspecten wordt gelegd, is gelet op het 
beeld dat de Voorjaarsnota ons 
schetst, begrijpelijk. De openbare 
financiën zijn er slecht aan toe. In de 
Voorjaarsnota wordt onder andere 
uiteengezet hoe, althans naar het 
oordeel van de Regering, de expansieve 
ontwikkeling van de collectieve 
sector, die overigens zelf mede haar 
oorzaak vindt in de economische 
ontwikkeling, heeft bijgedragen tot de 
fundamentele onevenwichtigheden in 
onze economie. 

Ik zal het betoog in de Voorjaarsnota 
dat de Minister in de Tweede Kamer 
heeft herhaald en dat ongeveer te 
zelfder ti jd door de Thesaurier-Generaal 
in andere kring is gehouden, niet 
volgerr Langzamerhand is het bekend 
genoeg. Bovendien neem ik aan dat 
de Minister er straks niet geheel aan 
voorbijgaat. 

Wie meent dat de expansie van de 
overheidsuitgaven één van de 
belangrijkste oorzaken van oneven-
wichtigheden is, zoekt de remedie in 
drastische ombuigingen. Ik geef direct 
toe dat de economische ontwikkeling 
de voorstanders van ombuigingen in 
het gelijk lijken te stellen. 

De overheidsuitgaven hebben onze 
economie niet uit de problemen 
kunnen tillen. Het reële nationale 
inkomen daalt in de laatste jaren, de 
consumptie en de investeringen lopen 
terug en de werkloosheid is enorm 
gestegen. Het beeld is echter niet 
volledig. Wij weten niet hoe onze 
economie eraan toe zou zijn geweest, 
indien voor de overheidsuitgaven een 
restrictiever beleid was gevoerd. 

Het herstelscenario van de ombui-
gers is kort samengevat, als volgt. 

Ombuigingen in de collectieve sector 
verschaffen in de particuliere sector 
bestedingsruimte, hetzij via verlaging 
van het financieringstekort hetzij via 
vermindering van belasting. 

Deze bestedingsruimte dient vooral 
aan het bedrijfsleven ten behoeve van 
investeringen ter beschikking te 
worden gesteld. Bedrijven met 
perspectief zullen dan weer investeren 
en dat is bevorderlijk voor de econo-
mische groei en daarmee voor de 
werkgelegenheid. 

Maar ook dit beeld is naar mijn 
mening niet volledig. Wie garandeert 
dat het bedrijfsleven de geboden 
ruimte zal benutten om te investeren, 
zolang de wereldeconomie nog 
stagneert en de binnenlandse vraag 
mede als gevolg van de ombuigingen 
verder terugloopt? 

Het is verleidelijk nu iets te zeggen 
over het voorstel van professor 
Schouten, in de wandeling met 
'Hollands Glorie-scenario' aangeduid. 
Ik zal die verleiding echter weerstaan. 
Het plan, dat verschillende varianten 
kent, is in studie bij de Sociaal-Econo-
mische Raad, die daarover binnenkort 
advies zal uitbrengen. 

Ik vind het onjuist om nu al achter 
één variant of alleen een aspect 
daarvan, aan te hollen dan wel er 
vanuit één gezichtspunt, in casu het 
financieringstekort, de staf over te 
breken. Laten wi j het SER-advies nu 
maar eens rustig afwachten! 

Wel wi l ik eraan herinneren dat in 
het eerste hoofdstuk van het onlangs 
verschenen Centraal Economisch Plan 
wordt gewezen op de wenselijkheid 
van bescherming van reële inkomens 
en van de consumptieve vraag. 

Er wordt ook op gewezen, dat van 
vermindering van de overheidstekor-
ten weinig terechtkomt als het beleid 
in een groot aantal landen daarop is 
gericht of om andere redenen restric-
tief is. 

'Elk land wordt dan immers gecon-
fronteerd met een werkloosheidheid 
en met belastingopbrengsten die des 
te meer tegenvallen, vanwege een 
tegenvallende externe ontwikkeling', 
aldus het Centraal Planbureau. 
Anders gezegd: wat de Minister met 
de ene hand minder uitgeeft, wordt 
door de andere hand minder ontvan-
gen. 

Wij kunnen ons niet permitteren het 
financieringstekort tot in lengte van 
dagen te laten oplopen. Ik geloof dat 
iedereen het daarover eens is. 
Ombuigen moet. De vraag is alleen.' 
wanneer? 

Moeten drastische ombuigingen op 
korte termijn plaatsvinden met het 
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risico van een direct sterker toenemen-
de werkloosheid en vraaguitval, of 
kunnen wi j wachten totdat de wereld-
economie weer aantrekt en het risico 
van een groot financierieringstekort 
en alles wat daarmee samenhangt, 
accepteren? Wij hellen iets over naar 
het laatste. 

Toegegeven, wi j weten niet hoe 
lang herstel nog op zich laat wachten. 
Voorspellingen daaromtrent schuiven 
nogal eens in de tijd op. De nog 
welvarende landen zouden echter, 
zoals al anderhalf jaar geleden door 
professor Tinbergen c.s. is bepleit en 
door het CPB als mogelijkheid wordt 
genoemd, kunnen samenwerken om 
het herstelproces te versnellen. 

Als herstel is ingetreden, is het 
misschien ook niet meer zo nodig om 
het werkgelegenheidseffect van 
ombuigingen aan te geven. Dat had in 
de huidige Voorjaarsnota wel moeten 
gebeuren! Artikel 14 van de Compta-
biliteitswet, waarin staat dat ook een 
overzicht moet worden gegeven van 
de betekenis van de begrotingswijzi-
gingen voor het voorgenomen beleid, 
biedt daarvoor naar mijn mening 
ruimte genoeg. 

Een globale indicatie zoals de 
Minister op blz. 949 van de Handelin-
gen bedoelt, waarnaar hij in zijn 
begeleidend schrijven verwijst, zou 
voor mij al voldoende zijn geweest. 

Wij beseffen dat sanering der 
overheidsuitgaven als er weer 
economische groei is, gemakkelijk 
uitvoerbaar lijkt, maar in de praktijk 
op weerstanden kan stuiten. 

Immers, als de mogeli jkheid er 
weer is om meer uit te geven, mag 
het ineens niet meer. Bovendien 
worden 'spending ministers' die hun 
naam eer aandoen, meestal als goede 
ministers beschouwd, terwij l kamerle-
den nogal eens bezwaar hebben 
tegen meer uitgaven in het algemeen, 
maar meer uitgaven op het terrein 
waarmee zij zich bezighouden, 
toejuichen. Dr. Drees jr. heeft eens 
opgemerkt: 'Kamerleden wil len een 
auto die van binnen groter is dan van 
buiten.' 

Kortom, er zal veel zelfbeheersing 
worden gevraagd. Er zullen duidelijke 
en harde afspraken moeten worden 
gemaakt en men zal zich eraan 
moeten houden. Dit vraagt een 
andere solidariteit dan die waaraan 
het onderhavige wetsontwerp zijn 
naam ontleent. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Zelden is een wetsontwerp 
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door de Raad van State zo afgekraakt 
als dit wetsontwerp. In het advies 
lezen w i j : 'Voor de Raad van State is 
het een vraag of een belastingverho-
ging als de onderhavige, gezien de 
ongunstige invloed welke daarvan, 
zoals in het algemeen met belasting-
verhogingen het geval is, zal uitgaan 
op de werkgelegenheid, zich wel 
verdraagt met de vorenbedoelde 
bestemming van de opbrengst. 

Blijkbaar moet worden aangenomen 
dat de werkgelegenheid, welke met de 
opbrengst van deze tijdelijke heffing 
zal kunnen worden geschapen, aanmer-
kelijk groter is dan die welke als gevolg 
van de ongunstige effecten van deze 
heffing verloren zou kunnen gaan.' 

Wanneer wi j dit lezen, begrijpen wi j 
dat er een sarcasme afdruipt, dat in 
staatsstukken als deze weinig wordt 
aangetroffen. De Raad wijst er voorts 
op, dat de voorgestelde belastingverho-
ging op gespannen voet staat met een 
van de doelstellingen van het regerings-
beleid, namelijk het niet verzwaren van 
de collectieve lastendruk die, naar in 
de regeringsverklaring is gesteld, hier 
te lande een peil heeft bereikt, dat zijn 
weerga in de wereld nauwelijks kent. 
Ook deze woordkeuze ontleen ik aan 
de Raad van State. 

Het antwoord op deze opmerkingen, " 
dat de Regering het, gelet op het 
bijzondere en tijdelijke karakter van 
deze maatregel, verantwoord acht om 
de heffing buiten de toetsing van de 
aanvaarde norm van stabilisatie van 
de collectieve lasten te houden, loopt 
naar onze mening de spuigaten uit. 

Ook over de aanduiding 'solidari-
teitsheffing' kraakt de Raad van State 
een noot. De Raad noemt haar 
'minder gelukkig'. De Regering geeft 
als reden: de herkenbaarheid van de 
maatregel. Ten onrechte dan, want er 
zijn al vele solidariteitsheffingen. Bij 
de premieheffing AOW is het vaak 
genoemd, maar het gehele progressie-
ve tarief van de loon- en inkomsten-
belasting is een en al solidariteitshef-
f ing, in omvang en doorwerking 
veruit de grootste. Ook belastingen 
als het schenkings- en successierecht 
en de vermogensbelasting, waarbij 
mensen die iets krijgen of hebben, 
moeten betalen voor degenen die 
niets krijgen of hebben, zijn in wezen 
niets anders dan solidariteitsheffingen. 

Wij zijn daar niet tegen; wij hebben 
de meeste ervan al in de vorige eeuw 
zelf ingevoerd, maar dan moet men 
nu niet doen alsof met deze belasting-
verhoging in het bijzonder, of zelfs 
voor het eerst, het solidariteitsbeginsel 
wordt toegepast. Herkenbaarheid is 
een absurde redengeving en ik spreek 
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hier dan ook in navolging van Groe-
nevelt, Engwirda en Koning van een 
'ordinaire belastingverhoging'. 

Er is een relatie gesuggereerd met 
werkgelegenheidsmaatregelen en met 
het investeringsloon. De Minister 
heeft inmiddels in de Tweede Kamer 
toegegeven: die relaties bestaan niet 
(noodhandelingen nr. 4, blz. 99 en 
469). 

De Minister heeft dan ook naar 
aanleiding van de Voorjaarsnota, die 
tegelijk met dit wetsontwerp behan-
deld werd in de Tweede Kamer, een 
verhaal afgestoken - een goed 
verhaal overigens- dat absoluut geen 
onderbouwing geeft voor dit wetsvoor-
stel. Integendeel! Dit is ook wel 
begrijpelijk, want het hele geval is 
niets anders dan een nasleep van de 
her-formatie-Halberstadt/De Galan, 
met de nadere vormgeving als 
verhoging van de loon- en inkomsten-
belasting door de coup van Den Uyl 
toen Van Agt was gaan fietsen. 

De vraag van de heer Schutte, of de 
meerderheid die daartoe toen besloot, 
ook in dit kabinet aanwezig is, is door 
de Minister omzeild en niet beant-
woord. De Minister handhaaft het 
voorstel naar het ons voorkomt 
alleen, omdat hij vindt dat hij het geld 
niet kan missen. Het is dus inderdaad 
een ordinaire belastenverhoging! 

Inhoudelijk betekent dit een verlies 
van bestaande banen. Er is een getal 
van 6500 genoemd en niet weerspro-
ken. Dit alles gebeurt in ruil voor 
mogelijke toekomstige banen. Wij 
vinden dat geen goede ruil. 

Hoe gewrongen de hele situatie is 
geworden, blijkt uit het argument, dat 
de tabellen al gedrukt zijn. Dat lijkt 
natuurlijk nergens naar. Opnieuw lijkt 
het wel, alsof de technieken van de 
belastingdienst prevaleren boven 
hetgeen voor het herstel van onze 
economie nodig is. Ik sprak destijds 
daarover, toen de voorstellen voor de 
verschaffing van risicodragend 
kapitaal volgens de Amerikaanse 
formule aan de hand van deze 
argumenten waren afgewezen. 

Wij zien nu weer iets dergelijks. 
Bovendien zijn, naar ik heb gehoord, 
de tabellen gestuurd naar de uitvoer-
ders niet alleen zonder op behandeling 
in deze Kamer te wachten, maar zelfs 
zonder het gebruikelijke voorbehoud 
ter zake. 

Een andere inconsequentie is dat de 
heffing moet worden gezien als een 
voorloper van het investeringsloon, 
maar dat de heffing zal verdwijnen, 
ook als er geen investeringsloon 
komt. Gelukkig, maar toch! 

Hoezeer wi j met deze heffing op de 
verkeerde weg zijn, blijkt wel uit het 
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gegeven dat de prijscompensatie, 
zelfs van de modale man, per 1 juli 
vrijwel geheel zal worden opgeslokt 
door belasting- en premieverhogin-
gen. Wij wurgen ons zelf met een 
belastingverhoging van 500 min. 
terwijl tegelijkertijd een premieverho-
ging 300 min. aan de belastingheffing 
onttrekt. Dit illustreert hoe ongezond 
dit alles is. 

Ook de Minister ziet dat in. Ook hij 
wijst erop dat de belastingtarieven 
niet steeds steiler gemaakt kunnen 
worden. De grondfout is dat de groei 
van de collectieve uitgaven niet is 
aangepast aan het tempo van de 
economische groei. (Noodhandelin-
gen nr. 4, blz. 89 en 59.) 

Niet ten onrechte heeft de Tweede 
Kamer de behandeling van dit 
wetsontwerp geplaatst in het kader 
van de stand van zaken in de Neder-
landse economie en de werkgelegen-
heidssituatie, in het bijzonder die van 
de staatshuishouding. Dit alles is 
uiteengezet in de Voorjaarsnota. 

Het sombere beeld daarvan is 
voldoende bekend. Vooral het staatje 
waarin het jaar 1973 wordt vergeleken 
met 1981 is veelzeggend: 10% hogere 
consumptie, 44% lagere investeringen, 
gehalveerde besparingen en verdub-
beid financieringstekort! Omvangrijke 
ingrepen zijn noodzakelijk geworden, 
zo staat in de nota, om de expansie 
van de collectieve sector tot staan te 
brengen. Het is voor ons niet leuk, 
ons gelijk in 1975 en 1977 zo bevestigd 
te zien. Nog minder leuk is het, te zien 
hoe ook nu nog op blz. 3 van de nota 
laconiek wordt geconstateerd, dat bij 
een totaal aan tegenvallers van twaalf 
mil jard, ombuigingen van drie miljard 
slechts een gering tegenwicht bieden. 

Gelukkig valt er een toenemende 
consensus te constateren over 
hetgeen er fout is gegaan. Naast een 
internationale conjuncturele compo-
nent die door sommigen op eenderde 
van het probleem wordt geschat, is bij 
ons in Nederland in elk geval te zien 
dat de collectieve uitgaven, in het 
bijzonder de overdrachtsuitgaven, te 
hoog zijn opgelopen. Die overdrachts-
uitgaven zijn sinds 1977 van 19% tot 
3 1 % van het nationaal inkomen 
gestegen. 

Zij nemen daarmee twaalf van de 
zeventien procentpunten, waarmee de 
collectieve uitgaven zijn toegenomen, 
voor hun rekening. Overdrachtsuitga-
ven zijn overigens - ik zeg dit ter 
voorkoming van misverstanden er 
maar even bij - niet alleen uitgaven 
voor sociale zekerheid, maar worden 
ook gevormd door steun aan onren-
dabele bedrijven. 

Als direct gevolg van deze hoge 
uitgaven is de belasting- en premie-
drukte hoog opgelopen. Niet het 
omgekeerde is het geval, zoals de 
Minister ons wil doen geloven 
volgens de noodhandelingen (nr. 4, 
blz. 60). In belangrijke mate als gevolg 
daarvan zijn de nominale loonkosten 
enkele jaren geleden zelfs de hoogste 
ter wereld geweest. 

Als wi j deze trits met haar causale 
verbanden even vasthouden: collectie-
ve uitgaven, lastendruk en lonen, dan 
zal het duidelijk zijn, waar wij onze 
problemen moeten aanpakken. De 
uitgaven moeten omlaag, dan kan de 
lastendruk omlaag, waarna de lonen 
omlaag kunnen zonder dat de koop-
kracht van de mensen ernstig wordt 
aangetast, want dat zou op zichzelf de 
problemen weer doen verergeren. 

Dat, mijnheer de Voorzitter, was de 
opzet van Bestek '81, te vuur en te 
zwaard bestreden door de oppositie, 
maar onderuit gehaald door een 
groepje zogeheten loyalisten, dat het 
de oppositie zo nodig naar de zin 
moest maken. Was dit niet gebeurd, 
dan zouden wi j nu niet balanceren op 
een hellend vlak, waarvan wij dreigen 
af te glijden naar een situatie van 
verarming en werkloosheid die erger 
is dan nodig was geweest. 

Wanneer wij deze problematiek 
alsnog wil len aanpakken, dan betekent 
dit naar onze mening dat de drie 
elementen in onze economie die te 
hoog zijn opgelopen: uitgaven, 
lastendruk en lonen, zullen moeten 
worden gematigd. 

Men mag dat dan driesporenbeleid, 
of geïntegreerd beleid of planmatige 
aanpak noemen, maar juist daarom 
dient men het causaal verband tussen 
die drie elementen niet te verwaarlo-
zen. Ik ben bang dat dat is gebeurd. 

Als de collectieve uitgaven worden 
verlaagd - dat gebeurt, wij gaan van 
de ene ombuigingsronde naar de 
andere; niemand vindt dat leuk, maar 
iedereen ziet nu eindelijk in dat dat 
moet - als de lonen worden gematigd 
- dat gebeurt ook, steeds weer en 
daardoor steeds pijnlijker, nu ook 
voor de minima, een groepje dat 
naarmate het meer wordt ontzien 
steeds talrijker wordt - maar de 
belasting- en premiedruk niet worden 
verlaagd, dan bereiken wij onze 
doelstelling om aan het eind van de 
keten de werkgelegenheid te scheppen 
die nodig is om de werkloosheid 
terug te dringen, niet. Dat gebeurt, 
ondanks de ombuigingen en ondanks 
de loonmatigingen daalt het financie-
ringstekort niet en daalt de rente niet. 
De koopkracht van de mensen daalt 
wel en dat is op zichzelf geen onver-
deeld goede zaak. 

Als het financieringstekort zou zijn 
gestegen doordat de lastendruk zou 
zijn verminderd, waardoor de koop-
kracht van de burgers en de spankracht 
van de bedrijven beter op peil was 
gehouden, dan zouden de economen 
terecht kunnen twisten over de vraag 
of dit verantwoord is en hoe in de 
quantificering het saldo uitpakt. Men 
zou dan een signaal hebben gegeven 
aan de ondernemers dat betere tijden 
in het verschiet liggen. 

Nu echter het financieringstekort 
verder is gestegen, terwij l tegelijkertijd 
belasting- en premiedruk niet worden 
verminderd, de arbeidsinkomensquote 
niet daalt, ja zelfs, als dit wetsontwerp 
wordt aangenomen een stijging van 
de belastingdruk en dus een prikkel in 
de verkeerde richting optreedt, kan 
opnieuw geen optimaal effect van alle 
maatregelen die zijn genomen en alle 
pijn die is geleden worden verwacht. 
Immers, de koopkracht daalt nu wel 
en de investeringen nemen niet toe, 
noch bij de overheid, noch bij het 
bedrijfsleven. Het zijn echter niet de 
bestedingen die te hoog zijn, het zijn 
de kosten. 

Hoe is deze gang van zaken te 
verklaren? Het antwoord is dat het 
inkomensplaatje door het vorige 
kabinet heilig is verklaard. De heer 
Den Uyl heeft dat ook duidelijk 
gezegd in de eerste adem van zijn 
antwoord aan de Tweede Kamer bij 
de behandeling van zijn begrot ing: 
'Werkgelegenheid en inkomensverde-
ling zijn de twee centrale doelstellingen 
om als het maar even kan een halt toe 
te roepen aan de stijging van de 
werkloosheid en, hoeveel moeite het 
soms ook kost, recht overeind te 
houden de inkomensdoelstelling van 
- 1 tot - 4 % . Dat houdt die pijnlijke 
keuze in', (blz. 1362 van de Handelin-
gen). Hij zei dus: 'als het maar even 
kan een halt toe te roepen aan de 
stijging van de werkloosheid'. Dat is 
een beperkte doelstelling. Maar, 'recht 
overeind' wordt het inkomensplaatje 
gehouden, 'hoeveel moeite het ook 
kost'. Is dat prioriteit voor het herstel 
van de werkgelegenheid? Naar onze 
mening is dat prioriteit geven aan 
inkomenspolitiek, want aan de 
werkgelegenheid kan alleen iets 
effectiefs worden gedaan als aan het 
herstel van de werkgelegenheid de 
hoogste voorrang wordt gegeven, 
maar dan ook volstrekte voorrang, 
wanneer dus alle andere elementen 
daaraan ondergeschikt worden 
gemaakt. 

Het verbaast ons dan ook dat dit 
kabinet deze gedachtengang niet 
volgt en blijkbaar wil vasthouden aan 
een ontwerp dat uit het tegenoverge-
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stelde standpunt is ontstaan en wel in 
de minst passende variant daarvan, 
die bij afwezigheid van de huidige 
Minister-President is doorgedrukt. 

Minister Van der Stee: Zou de heer 
Van Tets wat nader wil len argumente-
ren dat het bij afwezigheid van de 
Minister-President - hij heeft er al 
eerder een smalende opmerking over 
gemaakt - is doorgedrukt? Daar kan 
hij geen snipper van een bewijs voor 
leveren. Het is kletspraat. 

De heer Van Tets (VVD): Het is 
interessant datte vernemen. Inderdaad 
kan ik daarvoor geen snipper van een 
bewijs leveren. Uit kranteberichten 
kan men opmaken dat het gebeurde 
op het moment dat de Minister-Presi-
dent in Amerika was. De Minister van 
Financiën weet het wel. Als hij dat nu 
zo zegt dan weten wi j dat dat de 
oorzaak niet was. 

Minister Van der Stee: Ik begrijp dat 
het betoog van de heer Van Tets voor 
een belangrijk deel op kranteberichten 
is gebaseerd. 

De heer Van Tets (VVD): Kamerleden 
en vooral leden van de Eerste Kamer 
zijn super-zelfdoeners. Die moeten het 
doen met de beperkte middelen die 
hen ter beschikking staan en dat zijn 
de witte stukken en publikaties. 

De discussie over het plan-Schouten 
is in de Tweede Kamer niet erg 
bevredigend verlopen, een beetje in 
een 'njetsfeer'. 

Als de Minister zegt dat het geen 
vluchtweg mag zijn om aan noodzake-
lijke ombuigingen te ontkomen en als 
hij zegt dat iedere euforie ter zake 
misplaatst is, zijn wij het volledig met 
hem eens. Ik zou de Minister echter 
wil len vragen, nog eens uiteen te 
zetten over welke grootheden wij 
hierbij spreken. De Minister heeft 
namelijk in de Tweede Kamer uiteen-
gezet welke derving aan belastingop-
brengsten zal optreden en hij heeft ter 
zake een bedrag van f 3 miljard op 
jaarbasis genoemd (noodhandelingen 
nr. 4, blz. 443). 

Hij heeft echter niet uiteengezet 
- en dat is toch wel een essentieel 
onderdeel van het plan - welke 
compenserende bezuiniging er 
automatisch al tegenover zou staat, 
gegeven het feit dat het beslag van de 
overheid inclusief de parastatale 
instellingen twee derde van het 
nationaal inkomen beloopt en dat 
70% of meer van deoverheidsuitgeven 
uit loonkosten bestaat. Daarover heeft 
de Minister nog niets gezegd. Hij 
spreekt wel in wat vage termen over 

inverdieneffecten in de toekomst, 
maar dit moet toch onmiddell i jk een 
althans gedeeltelijke compensatie 
geven. 

Zouden wi j mogen horen hoe groot 
die compensatie is? 

De Minister zegt wel dat additionele 
ombuigingen nodig zijn om die 
belastingderving te compenseren, 
maar wij wil len graag weten hoeveel 
daarvan automatisch tot stand komt 
en hoeveel daarna nog nodig is. 
Daarom zijn wi j van mening dat de 
discussie in de Tweede Kamer wat te 
veel in een negatieve sfeer is verlopen. 

Heeft de Minister het Centraal 
Planbureau het totale effect laten 
uitrekenen? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, kunnen wi j dit vernemen? Wellicht 
kan de Minister ons vandaag hierop al 
antwoorden? Als het om een paar 
miljard zou gaan, zou zo'n plan niet 
behoeven af te springen op dit feit op 
een moment dat je toch al aan 
noodzakelijke ombuigingen tot 
ongeveer f 10 miljard bezig moet zijn. 
Het is belangrijk, een trendbreuk te 
laten zien. Een goed zichtbare trend-
breuk kan in psychologisch opzicht 
van groot belang zijn. Daarmee is de 
Minister het uitdrukkelijk eens 
(noodhandelingen nr. 4, bladzijden 
469 en 470). 

Mijnheer de Voorzitter! Zorgelijk is 
ook de constatering op bladzijde 5 
van de Voorjaarsnota, dat in het 
verleden afgesproken ombuigingen 
ten dele niet gerealiseerd zijn en voor 
zover zij wel tot stand kwamen het 
effect ervan te niet is gedaan door 
beleidsintensiveringen en uitgaveno-
verschrijdingen elders. Wi j raken hier 
aan het spel der potverschuivingen, 
dat een grote omvang lijkt te hebben 
aangenomen. 

De tegenvallers - mi jn partijgenoot 
Joekes heeft al aangeduid dat wel 
eens te gemakkelijk het begrip 
'tegenvallers' lijkt te worden gehan-
teerd - in de begrotingsuitvoering 
beliepen f 2,2 mil jard. De uitputting 
van diverse fondsen komt in deze 
cijfers naar ik meen nog niet tot 
uitdrukking. Ook bij lagere publiekrech-
telijke lichamen lijkt potverschuiving 
aan de orde van de dag. Behoort de 
inspanning niet vooral te zijn gericht 
op het verkrijgen van een adequate 
bijdrage? Op de departementen is nu 
al keer op keer gesnoeid. 

Het is erg verschillend in welk jasje 
de gemeenten zitten, sommige in een 
vrij ruim jasje, andere in een uiterst 
krap jasje. Moet in plaats van gelijke 
vermindering niet worden gekozen 
voor een systeem van gelijke pijn? 

De Minister heeft zelf gezegd, dat 
zijn ervaringen hem hebben geleerd 

dat hij reserves moet innemen. Wij 
zouden zeggen: laat hij dat dan doen, 
laat hij zijn technieken aan de omstan-
digheden aanpassen. Het is nooit 
moeilijk, later bij te stellen in de zin 
van toegeven aan de permanente 
druk van allerlei belangen. In de 
situatie, waarin wi j nu verkeren, 
bestaat naar onze mening weinig 
gevaar voor overkil l, omdat er een 
immense ruimte voor lastenver-
lichting voor de burgers is naarmate 
de explosief gestegen uitgaven tot 
normalere proporties ten opzichte van 
onze economie als geheel worden 
teruggebracht. 

Wij moeten niet blijven kriebelen in 
de marge. Wij vernemen graag waar 
de heroverwegingen zijn gebleven. 
Zijn die onder het vorige kabinet acht 
maanden in de kast verdwenen en 
worden zij er nu weer uitgehaald? 

Grote tegenvallers cumuleren met 
het niet halen van ombuigingen, nog 
ongerekend de potverschuivingen, die 
op papier ombuigingen zijn maar 
economisch niet doorwerken. Zowel 
het bevolkingsverloop als de toene-
mende aanwijzingen dat wi j ons in 
een neergaande fase van een Kondra-
tieff-cyclus bevinden, geven aanleiding 
te verwachten dat misschien niet voor 
1990 - 1992 een sterkere economische 
groei ons vanzelf wel weer uit de 
problemen zal helpen. 

Het is kenmerkend dat bij voorbeeld 
het CNV werknemers en parlement in 
één adem noemt als degenen, die 
geen aanvullende eisen moeten 
stellen, die toch weer kostenverho-
gend zullen werken. Deze opmerking 
gaat in dezelfde richting als die welke 
de heer Zoon zojuist citeerde. Minder 
uitgaven zijn essentieel, minder 
lastendruk is ook essentieel. 

De Minister heeft in de Tweede 
Kamer gesproken over de mogelijkheid 
dat dit wetsontwerp hier verworpen 
zou worden. Men zou haast denken, 
als men zijn betogen ten principale 
leest, dat hij dit hoopt. Wij wil len hem 
daarbij van dienst zijn. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben graag uw 
voorstel aanvaard om de voorstellen 
nrs. 17380 en 17440 gezamenlijk te 
behandelen. Een taakverdeling binnen 
onze fractie heeft ertoe geleid, dat ik 
mij zal beperken tot het eerste 
voorstel; de heer Christiaanse zal het 
tweede behandelen. 

Formeel gezien gaat het hier om 
een tweeledig wetsontwerp; de 
' invoering' en de 'wijziging' vinden 
immers plaats binnen één wet en wel 
de Wet op de Omzetbelasting 1968. 
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Vanuit materieel gezichtspunt is er 
echter sprake van twee geheel 
verschillende aangelegenheden. 

Een wijziging van de reeds lang 
bestaande bijzondere verbruiksbelas-
t ing voor personenauto's, waaraan in 
de praktijk - ik bedoel de wijziging -
vrij duidelijk behoefte bestaat, is 
immers heel wat anders dan de 
invoering van een geheel nieuwe, tot 
dusver onbekende, bijzondere 
verbruiksbelasting voor motorri jwie-
len. 

De samenvoeging van beide 
thema's in één ontwerp lijkt ons dan 
ook geen gelukkige wijze van werken. 

Wij hadden liever twee geheel 
gescheiden wetsontwerpen gezien. 
Nu ontstaat er al meteen de indruk 
dat de bewindsmen ons in één 
mandje knollen èn citroenen wil 
verkopen. Wi j bevinden ons daarmee, 
bij de beoordeling van de voorstellen, 
ongewild en in beginsel onnodig in 
een wat moeilijke situatie. 

Wat de voorgestelde wijziging van 
de bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's betreft, gaat het erom 
dat het huidige tarief een onaangena-
me knik vertoont. Bij een catalogus-
waarde van f22.000 of minder geldt 
een tarief van 19%; zodra deze grens 
wordt overschreden, gaat het om 
21,5%, als gevolg waarvan in de 
praktijk een prijssprong tussen 
f22.000 en f22.700 voorkomt. Dat 
wordt als een bezwaar ervaren. 

Aanvankelijk is als correctie van 
deze knik een 'trapjestarief' voorge-
steld, waarvan de inhoud was dat bij 
oplopende catalogusprijzen van 
f 10.000 tot f 31.000 de bijzondere 
verbruiksbelasting zou stijgen van 
16% tot 22%. 

Het ging hierbij echter niet alleen 
om een stroomli jning van het bestaan-
de tarief, want de voorgenomen 
wijziging voorzag ook in een structu-
rele stijging van de belastingopbreng-
sten met ± f 10 min. per jaar. 

In de Tweede Kamer is in de loop 
van de vorige week door een amende-
ment-Van Muiden dit 'trapjestarief' 
vervangen door een 'schijventarief'. 
De inhoud hiervan is, dat over de 
belastbare som tot f 10.000 een tarief 
van 16% wordt geheven en over het 
gedeelte daarboven 24%. De budget -
taire betekenis hiervan is gelijk aan 
het oorspronkelijke voorstel. 

Waarschijnlijk was dat - naast de 
instemming 'in brede parlementaire 
kring' en 'de branche-organisaties' -
een belangrijk punt van overweging 
voor de bewindsman, zoals een goed 
Minister van Financiën betaamt, om 

zich met het amendement-Van 
Muiden akkoord te verklaren. 

Voor ons is het nog te vroeg om 
een oordeel uit te spreken; wij 
hebben immers te doen met een 
koppelverkoop. 

Om te voorkomen, dat we mogeli j-
kerwijs naast de wijziging van de 
bijzondere verbruiksbelasting van 
personenauto's nog een kat in de zak 
gaan kopen, dient nu eerst het 
voorstel tot invoering van een 
bijzondere verbuiksbelasting van 
motorri jwielen onder de loupe te 
worden genomen. 

Uiteraard rijst bij een voorstel tot 
invoering van een nieuwe belasting 
meteen de vraag op welke overwegin-
gen de voornemens steunen. Deze 
vraag is in de memorie van toelichting 
duidelijk beantwoord. 

Het gaat er om 'dekking te vinden 
voor het budgettaire verlies verbonden 
aan wijziging van het aanvankelijke 
voorstel tot verhoging en uitbreiding 
van de frisdrankenaccijns'. Daarnaast 
is nog wel opgemerkt dat de motorfiets 
tot op zekere hoogte als een substituut 
voor personenauto's kan worden 
opgevat, maar dat klinkt niet erg 
overtuigend. 

Met enige fantasie is er uiteraard 
mogelijkerwijs wel van enige substitu-
tie sprake. Als wij echter die weg 
opgaan hebben wij waarschijnlijk 
volgend jaar een bijzondere verbruiks-
belasting van fietsen, autopeds en 
wandelstokken. 

Het gaat dus in feite om de budget-
taire betekenis. Voor een beoordeling 
van dit motief moeten we nu even 
terug naar de 'Nota Beleidsbijstelling 
begroting-1982', die verscheen op 16 
november 1981. 

In deze nota werd een perspectief 
geschetst voor de overheidsfinanciën 
in 1982, met stabilisatie van de 
collectieve-lastendruk en een financie-
ringstekort van 6'/2% van het 
nationaal inkomen, mits dit deficit in 
1981 niet groter zou zijn dan 7'/2% a 
8%. 

Een onderdeel van dit perspectief 
was een dekkingsplan dat f700 min. 
moest opbrengen. Dit plan voorzag in 
een stijging en een uitbreiding van de 
accijnzen van alcoholvrije dranken 
met een vermoedelijke opbrengst van 
f 150 min. Uiteindelijk werd de 
verhoging voor de accijns op alcohol-
vrije dranken geringer en de nieuwe 
bijzondere verbruiksbelasting moet 
het gat, dat daarmee ontstond, nu 
dichten. 

Bij een beoordeling van het wets-
ontwerp is het nodig deze positieve 
kant, de bijdrage aan de oplossing 

van de zorgvolle situatie voor wat de 
overheidsfinanciën betreft, te plaatsen 
tegenover de negatieve zijde, waarbij 
het gaat om de lasten, welke de 
voorgenomen belasting met zich 
brengt, in het bijzonder voor het 
bedrijfsleven en de werkgelegenheid. 

Er is in dit verband reeds enige ti jd 
sprake van een concreet spannings-
veld. 

Aanvankelijk gingen de gedachten 
uit naar een tarief variërend van 16% 
tot 19% van de cataloguswaarde. Op 
basis hiervan stelde het Bureau van 
der Torn en Buningh uit Utrecht een 
onderzoek in naar de werkgelegen-
heidseffecten van zo'n bijzondere 
verbruiksbelasting. Daarbij werd 
geconcludeerd dat het een en ander 
vooral na afzetdaling zou leiden tot 
een verlies van 300 a 350 arbeidsplaat-
sen. 

Vanwege dit sombere vooruitzicht 
werd besloten tot een lagere premie 
en wel variërend, bij een catalogus-
waarde van f6.000 tot f 11.000 van 8% 
tot 12%. Intussen is dit 'trapjestarief' 
na het amendement-Van Muiden ook 
vervangen door een 'schijventarief'. 
Het een en ander resulteerde in een te 
verwachten belastingsopbrengst per 
jaar van f 10 min. 

De vraag is nu welke betekenis 
hieraan - denkende aan het zoeven 
genoemde positieve aspect, oftewel 
de bijdrage aan een verbetering van 
de positie der overheidsfinanciën -
moet worden toegekend. In het 
begrotingsbeeld dd. 16 november 
1981 had deze belasting, toen nog als 
onderdeel van de niet-alcoholische 
drankaccijns, een zinvolle plaats. 

Het bedrag ad f 10 min. diende ter 
dekking van uitgaven met het doel de 
collectieve last te stabiliseren en het 
financieringstekort te begrenzen tot 
61/2% van het nationaal inkomen, 
oftewel tot globaal f21,5 mld. Uiteraard 
was dit tekort daarmee reeds zeer 
hoog. 

Intussen echter is de situatie in 
ernstige mate verslechterd, in hoofd-
zaak vanuit tweeërlei gezichtspunt. De 
markteconomie als draagvlak van ons 
sociaal-economische bestel wordt 
ernstig aangetast. Dat is de strekking 
van een verkleinend collectief bedrag 
bij gelijkblijvende tarieven en premies. 

Heel typerend hiervoor is de daling 
van de belastingopbrengsten. Voor 
1981 werden deze opbrengsten 
aanvankelijk geraamd op f97.670 min. 
De uiteindelijke opbrengst was 
f90.647 min. oftewel f7.023 min. 
lager. 

Blijkens het persbericht van Finan-
ciën van 8 juni j l . heeft deze ontwikke-
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ling zich in het eerste kwartaal van 
1982 voortgezet. Dit is een teken aan 
de wand. Het draagvlak van ons 
sociaal-economisch bestel, oftewel de 
private sector, staat onder een te 
sterke druk. 

De situatie is sinds 16 november 
1981, als tweede factor, verder 
verslechterd door het sterk oplopende 
financieringstekort, volgens de 
Voorjaarsnota tot 9 3k% van het 
nationaal inkomen, oftewel tot f32,2 
mld. Uiteraard is ook dat een zorgwek-
kende aangelegenheid. 

Wanneer wi j doorgaan met een 
verder belasten van de private sector 
zijn wi j bezig, bij wijze van spreken, 
de aardappelen, die volgend jaar 
moeten worden uitgepoot, te bakken 
voor de avondmaalti jd van vandaag. 
Dat is niet verstandig. 

Deze twee factoren nopen tot een 
heroverweging van de voorgenomen 
bijzondere verbruiksbelasting van 
motorri jwielen. Gelet op de situatie 
waarin de markteconomie verkeert, is 
zij ongewenst en als factor ter bestrij-
ding van het financieringstekort 
praktisch te verwaarlozen. 

Immers, na het reeds ongunstige 
beeld van 16 november 1981 is dit 
tekort toegenomen met f 10,7 mld.; 
f 10 min. vormt nog niet 1/10% van 
dat bedrag. Daarmee is de budgettaire 
betekenis van het voorstel tot vrijwel 
nihil gereduceerd. 

Bij de beoordeling'van het plan 
moeten wi j dan ook denken aan het 
verhaal over een Hollandse jongen 
die zijn vinger stak in het gat in een 
dijk om zo het water tegen te houden. 
Op 16 november van het vorige jaar 
leek dat nog zinvol. Maar dat is nu 
niet meer het geval, want het water 
stroomt reeds verontrustend in grote 
hoeveelheden over de dijk, die 
vervolgens in zijn geheel dreigt te 
bezwijken. 

Een kinderduim - waarop het 
voorstel toch wel wat lijkt - kan niet 
meer helpen? Reddingsacties op het 
sociaal-economische en monetaire 
vlak zijn nodig, vergelijkbaar met de 
bestrijding van de watersnood in 
1953. Al bij al heeft het voorstel tot 
invoering van een bijzondere ver-
bruiksbelasting van motorri jwielen 
vanuit het positieve gezichtspunt in 
feite geen betekenis. 

Vervolgens gaat het erom hoe het 
voorstel moet worden beoordeeld 
met betrekking tot het bedrijfsleven 
en de werkgelegenheid. Bij de 
schriftelijke behandeling in de 
Tweede Kamer is in dit verband de 
interessante vraag gesteld om welke 

soort belasting het hierbij in feite 
gaat. 

In de memorie van antwoord is 
hieromtrent gezegd dat de bijzondere 
verbruiksbelasting te vergelijken is 
met een accijns in materiële zin. Hier 
lig het aanknopingspunt voor een 
concrete beoordeling. 

Bij de behandeling van de accijns-
voorstellen op 16 december j l . zijn 
onzerzijds vier aangelegenheden aan 
de orde gesteld, die als uitgangspunten 
voor een beoordeling van die voorstel-
len dienden. Een daarvan - aangeduid 
als 'eenzijdige belasting' - is vandaag 
andermaal van belang. Een accijns 
werkt steeds in de richting van een 
bepaald produkt, een bepaalde 
bedrijfstak en een bepaalde groep 
werknemers. 

Uit de te belasten sector kunnen 
dan ook met grote zorg en met veel 
publiciteit de nadelige consequenties 
voor de werkgelegenheid worden 
gesignaleerd. Dat is intussen gebeurd. 

Volgens een aanvullend rapport van 
het Bureau Van der Torn en Buningh 
zal de bijzondere verbruiksbelasting 
die nu wordt voorgesteld, in 1982 en 
1983 120 arbeidsplaatsen verloren 
doen gaan, terwijl de netto-opbrengst 
- mede gelet op ondere andere 
werkloosheidsuitkeringen - in 
diezelfde periode f5,6 min. bedraagt. 
Hierbij is dan nog niet gerekend het 
vele menselijke leed dat bedrijfs- en 
functiebeëindiging steeds met zich 
brengt. 

Uiteraard kunnen bij deze calculatie 
abstracte twijfels worden geplaatst. In 
het eindverslag is dat ook gebeurd. 
Het een en ander lijkt echter geen 
constructieve bijdrage aan de gedach-
tenvorming. 

Immers, hoe men het ook keert of 
wendt, de voorgenomen bijzondere 
verbruiksbelasting komt voor de 
motorrijwielenbranche erg hard aan. 
De bodem is reeds rijp voor bittere 
gevoelens in de trant van: 'Om f5,6 
min. meer in het laatje te krijgen is de 
overheid bereid om 120 bestaande 
arbeidsplaatsen te offeren. 

Voor f 47.000 per arbeidsplaats 
worden wi j van ons werk verstoten...'. 
Het gaat hierbij niet alleen om 
gevoelens van bitterheid; ook de 
geloofwaardigheid van het overheids-
beleid staat op het spel, vermits 
bepaald niet is gebleken dat - bijvoor-
beeld in het kader van het werkgele-
genheidsplan - voor f47.000, een 
arbeidsplaats, gelijkwaardig aan die in 
de motorrijwielenbranche, kan 
worden gecreëerd. 

Wij zien nu belangstellend uit naar 
de reactie van de Minister op deze 
opmerkingen. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Eerste Kamer heeft 
een bijzondere taak bij de beoordeling 
van wetsontwerpen. Het politieke 
primaat berust aan de overzijde van 
het Binnenhof en de Tweede Kamer 
heeft over wetsontwerp 17 440 zonder 
twijfel zeer kort geleden een politieke 
afweging gemaakt. Dit geldt ook voor 
de fractie van het CDA aan de overzijde. 
Voor deze fractie was het ook geen 
eenvoudige afweging. 

Kernpunt bij de Minister bij zijn 
verdediging en bij de CDA-fractie aan 
de overzijde bij de uiteindelijke 
acceptatie was, dat het reeds zeer 
hoog opgelopen financieringstekort 
niet toelaat een gat te laten vallen van 
nog eens 0,5 mld. De heer Van 
Amelsvoort sprak over 'verlegenheids-
heffing', daarmee kennelijk niet aan 
de betekenis 'beschroomdheid' 
denkend, maar aan 'moeilijk parket', 
in feite gewoon 'geldgebrek'. 

Ik zou wel wil len weten hoe de 
Minister zich voelt. Voelt hij zich in 
een zekere verlegenheid om met dit 
wetsontwerp onder de huidige 
omstandigheden vandaag in deze 
Kamer te verschijnen? 

Minister Van der Stee: Ik word zo 
uitdagend door de hooggeachte 
senator aangekeken dat ik het absoluut 
noodzakelijk vind hem onmiddelli jk 
van repliek te dienen. Ik ben verlegen 
wanneer ik in het parlement kom, al 
was het uitsluitend uit respect voor 
het parlement. Daarbuiten ben ik dat 
zelden of nooit. 

Ik ben echter niet verlegen vanwege 
dit wetsontwerp. Het is bekend hoe 
dat ons ontworsteld is in een zekere 
herformatie waarover de geachte 
afgevaardigde de heer Van Tets sprak. 

De heer Christiaanse (CDA): Dus geen 
beschroomdheid maar wel geidge-
brek, als ik het goed begrijp. 

Wij zien niet zozeer verband met het 
investeringsloon dat toch voortdurend 
wordt gelegd. De hoogte van het 
financieringstekort is sinds november 
1981 zeer verslechterd, wi j hebben dat 
bij herhaling gehoord en behoeven 
dat hier niet breed uit te spinnen. In 
november 1981 hielp 0,5 mld. onge-
twijfeld meer dan thans. Bovendien is 
er nog een extra verlegenheid voor 
mijn fractie. 

De loonbelastingtabellen, gebaseerd 
op het wetsontwerp, waarin tevens 
premieverhogingen zijn verwerkt per 
1 juli, waren reeds gereed en dienden 
uiterlijk na de beslissing van de 
Tweede Kamer de werkgevers te 
bereiken. Ik zou toch wil len vragen 
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welke taak de Eerste Kamer dan 
nog heeft bij een zodanige stand van 
zaken van dit wetsontwerp? Naar mijn 
oordeel heeft deze Kamer de plicht 
het wetsontwerp ten minste te 
toetsen op legislatieve kwaliteit en 
aan de Grondwet. 

Ten aanzien van de inkomstenbelas-
ting is er sprake van terugwerkende 
kracht. Een wet die de tarieven van de 
inkomstenbelasting voor enig jaar 
verhoogt, behoort voor de aanvang 
van dat jaar in het Staatsblad te staan. 
In casu had dit dus voor 1 januari 
1982 dienen te geschieden. Artikel 188 
van de Grondwet, inhoudelijk 
gehandhaafd in de grondwetsvoorstel-
len die wi j hebben aanvaard, bevat 
sinds 1814 de grondregel van de 
handhaving van het legaliteitsprincipe, 
het van oudsher gehuldigde beginsel 
dat geen belasting kan worden 
geheven zonder consent van de 
wetgever. 

Zoals bekend is het in Nederland de 
wetgever die de onschendbare wet 
vaststelt. Dat brengt ons dus ook hier 
in een afwegingsproces. 

Tijdens de recente behandeling van 
de grondwetherzieningsontwerpen 
heeft mijn fractie bij wetsontwerp 
15 575 gevraagd welke de relatie is 
tussen het genoemde grondwetsartikel 
en de terugwerkende kracht van 
belastingwetten. De Regering zei in de 
memorie van antwoord van 17 
oktober 1980 dat het vraagstuk van de 
geoorloofdheid van het geven van 
terugwerkende kracht aan wetten, een 
algemeen vraagstuk is dat in de 
Grondwet niet wordt geregeld. 

Wel werd opgemerkt dat rechtsnor-
men als rechtszekerheid en rechtsge-
lijkheid wel in acht dienen te worden 
genomen. Bij de belastingwetten 
klemt dit extra. Afkeer van terugwer-
kende kracht bij belastingwetten 
leidde in deze Kamer, in de zitting 
1979-1980, nr. 42G, tot de aanvaarding 
van een motie. 

In die motie stond: De Kamer is van 
mening dat terugwerkende kracht van 
belastingwetten in het algemeen dient 
te worden vermeden. 

In het onderhavige geval zou men 
kunnen zeggen dat de rechtszekerheid 
niet al te zeer in het gedrang is, omdat 
het voornemen deze zogenaamde 
solidariteitsheffing in te voeren, reeds 
zou hebben bestaan voor 1 januari 
jongstleden. De belastingbetaler zou 
dus hebben kunnen weten waar hij 
aan toe was. Zo zou de redenering 
kunnen luiden. Toch is dat maar ten 
dele waar. 

In het verslag van de informatiewerk-
zaamheden van dr. C. de Galan en 
drs. V. Halberstadt, de dato 4 november 
1981, komt in bijlage 1, op blz. 8, 
bovenaan, een alinea voor over de 
solidariteitsheffing, die toen nog 
vanaf 1 april 1982 zou gelden. 

Discussiepunt was nog geweest het 
alternatief van de BTW. In de regerings-
verklaring van 16 november 1981 
wordt de maatregel herhaald, er 
vanuit gaande dat een loonmatiging 
wordt bereikt. Wellicht in verband met 
politieke verdeeldheid over de heffing 
bereikte de Staten-Generaal niet t i jdig 
een wetsontwerp. 

Ik vraag de Minister nu of het 
eerder is voorgekomen - misschien 
kan hij meer voorbeelden aandragen 
uit het verleden - dat halverwege het 
jaar een voorstel is ingediend tot 
belastingverhoging met terugwerken-
de kracht tot 1 januari. 

Hoe erg de zaak thans is met 
betrekking tot de loonbelastingtabellen 
is reeds gezegd in deze Kamer. Dat 
blijkt ook uit het feit dat gisterenmid-
dag, bij vele werkgevers de nieuwe 
witte tabellen zijn gearriveerd met de 
volgende voetnoot op de toel icht ing: 

Bij de samenstelling van de nieuwe 
tabellen moest noodgedwongen 
worden vooruitgelopen op de behan-
deling van de desbetreffende wet in 
de Staten-Generaal'. 

Er staat dus niet 'Eerste Kamer', 
maar 'Staten-Generaal'. Kennelijk is 
met de toezending nog gewacht tot 
na de stemming in de Tweede Kamer. 
Dat geldt echter al niet meer voor 
deze Kamer. 

Bij informatie is mij overigens ook 
gebleken dat vele werkgevers voor de 
betaling in juli geen rekening meer 
kunnen houden met deze nieuwe 
tabellen. Zij verrekenen dit dus pas 
met de betalingen in augustus. 

Dit roept bij mij de vraag op of de 
staatsrechtelijke zuiverheid en 
courtoisie tegenover deze Kamer niet 
hadden moeten meebrengen dat de 
opdracht tot verzending enkele dagen 
was aangehouden. De Kamer kan snel 
handelen als het nodig is. Dat blijkt 
ook vandaag weer. Op zichzelf is dat 
een goede zaak. 

Je zou dus kunnen zeggen dat er 
zowel voor werknemers als voor 
werkgevers gebrek aan zekerheid is. 
Wat moeten de vele loonadministra-
teurs wel van het gezag van de 
Staten-Generaal denken als zij een 
mededeling in huis krijgen, zoals ik 
zoeven voorlas? Het is eigenlijk een 
treurige gang van zaken dat zo iets 
nodig is. Om die reden heb ik gaarne 
van de Minister een uiteenzetting over 

de nood die er was, en over de 
manier waarop die nood is ontstaan. 

Het argument van de noodzakelijke 
koppeling aan de Voorjaarsnota gaat 
naar mijn mening nauwelijks op. Het 
definitieve besluit om de solidariteits-
heffing in te voeren lijkt gewoon te 
laat te zijn genomen. 

Ook de rechtsgelijkheid is niet 
perfect. Er zijn, naar ik aanneem, 
personen die dit voorjaar Nederland 
metterwoon hebben verlaten en die 
voor het gedeelte 1982 het thans nog 
geldende tarief hebben betaald. Er is 
slechts sprake van een klein verschil, 
maar het is toch onbevredigend. 

Ik voeg hieraan de volgende vraag 
toe. Hoe is het geregeld in gevallen 
van overlijden vóór 1 juli? Dat aantal 
is vermoedelijk nog groter dan het 
aantal mensen dat metterwoon 
Nederland heeft verlaten. Welk tarief 
wordt in gevallen van overlijden vóór 
1 jul i , toegepast tot de datum van 
overlijden? 

Kortom, wi j verkeren in verlegenheid 
en wij hebben twijfels over dit 
voorstel. Ons definitieve standpunt 
zullen wij innemen na de verdediging 
door de Minister. Er heeft immers in 
dit huis geen stukkenwisseling 
plaatsgevonden bij deze wetsontwer-
pen. 

Niet iedereen heeft alle stenogram-
men, die ons zaterdag zijn bezorgd, 
kunnen lezen. Wellicht kan de Minister 
in een gloedvol betoog ons uit onze 
verlegenheid redden. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! 'Het 
tweede dekkingplan' kan ik deze 
voorstellen bijna noemen. Wij hebben 
er in december gauw wat wetsontwer-
pen doorheen moeten jagen om wat 
gaten te dichten. Ik herinner mij een 
paar accijnsverhogingen, zoals op 
bier en frisdranken, en een wijziging 
in de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek. 

Wij hebben toen al - met velen -
gepleit voor een structureel beleid, 
zodat er geen ad hoc beleid meer zou 
zijn. Wij waren dan ook opgelucht, 
toen wi j het akkoord van Goede 
Vrijdag zagen. Heel even heeft het 
ernaar uitgezien dat het beleid 
structureler zou worden en dat er 
vooral in 1983 structurele ombuigin-
gen zouden plaatsvinden. 

Even leek het erop dat wi j de 
touwtjes in handen hadden. Met de 
Voorjaarsnota is de onbeheersbaar-
heid van onze economie weer groter 
gebleken dan ooit tevoren. 
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Op blz. 8 kan men zien dat er grote 
tegenvallers zijn aan de inkomsten-
kant. Dat wisten wi j echter al. 

Gelukkig heeft de Minister van 
Financiën evenwel al gezegd dat nu 
wordt gedacht aan een meer conser-
vatief uitgangspunt voor de inkomsten 
- waarbij niet meer zo hoopvol wordt 
geraamd - en aan een soort reserve-
post voor de uitgaven. Die reservepost 
zou pas bij de begrotingsuitvoering 
worden aangesproken, zoals de 
Minister in de Tweede Kamer zei. 

Hij zei in dit verband ook dat de 
'studiegroep begrotingsruimte' deze 
zomer klaar zou zijn met haar werk. 
Mijn vraag is, of de voorbereidingen 
van zodanige aard zijn dat de aange-
geven procedure reeds bij de begroting 
voor 1983 zal worden gevolgd. 

Ik heb aan het begin van mijn 
betoog al gezegd dat w i j in december 
haastwerk hebben moeten verrichten. 
Nu zijn enige wetten aan de orde 
waaraan theoretisch meer voorberei-
dingsti jd vooraf is gegaan. De tweede 
informatiepoging is immers al enige 
ti jd geleden gedaan. Beide wetsont-
werpen hebben door de voorberei-
dingsti jd echter niet aan overtuigings-
kracht gewonnen. Het is de zoveelste 
ronde in het gevecht tussen de 
Minister en de Kamer, waarin wi j 
klagen over het gemis aan gegevens 
over werkgelegenheidseffecten bij de 
wetsontwerpen. 

Ik geef toe dat hierover meer is 
geschreven dan in het verleden; er 
zijn grove schattingen gemaakt. Een 
echte effectenrapportage is er echter 
nog niet. De enige motie die verleden 
week in de Tweede Kamer is aange-
nomen, ging hierover. Het is nu 
moeilijker, deze niet uit te voeren dan 
wanneer er dertig zijn aangenomen. 

In ieder geval wordt het werkgele-
genheidseffect van de wijziging van 
de motorri jtuigenbelasting geschat op 
een kwart tot een derde van de cijfers 
die worden genoemd in het rapport 
van de desbetreffende bedrijfstak. 

In december jongstleden zijn wij 
benaderd door de bier- en 
frisdrankenbranches over het verlies 
aan werkgelegenheid. Ik neem aan 
dat Financiën een studie heeft 
gemaakt van de diverse verliezen en 
althans een grove schatting kan 
maken van de effecten van de verho-
ging van de accijnzen in december 
1981 in de nu gevallen ontslagen. 

Hiermee kom ik op de solidariteits-
heffing, verlegenheidsheffing of welke 
andere naam dan ook die hieraan in 
de afgelopen tijd is gegeven. De 
redenering van de Minister komt op 

het volgende neer. De negatieve 
effecten ervan zullen niet groot zijn, 
omdat de heffing slechts van korte 
dus is. 

Verder zei hij dat hij het akkoord op 
zijn weg heeft aangetroffen en dat 
het, omdat hij lid van het vorige 
kabinet was, tot zijn plicht behoort, 
het akkoord tussen de partijen tot 
uitvoering te brengen. 

Ik weet dat de Minister een veel te 
grote persoonlijkheid is om voetstoots 
een regeerakkoord aan te nemen. Kort 
geleden heeft hij hiervan zelfs een 
voorbeeld gegeven. Ik denk hierbij 
aan het deel van het regeerakkoord 
dat slaat op de competentieverdeling 
tussen de Minister van Financiën en 
de Minister voor Ontwikkelingssamen-
werking op het punt van de internatio-
nale financieringsinstituten. 

Ook is uit de kritiek van de Minister 
en de thesaurier-generaal op het 
plan-Schouten gebleken dat hij niet 
gelooft in de directe positieve gevolgen 
van belastingverlaging, zoals door de 
Laffer-curve wordt aangegeven. Hoe 
zit het met het spiegelbeeld, de 
negatieve gevolgen van belastingver-
hoging, die de Raad van State zo 
duidelijk naar voren heeft gebracht? 

Minister Van der Stee: Ik geloof zeer 
wel in het nut van generale belasting-
verlagingen, gepaard gaande met 
loonmatiging. Deze verlagingen 
plegen echter te leiden tot vergroting 
van het financieringstekort. 

Lagere lonen betekent immers 
lagere ambtenarensalarissen en 
lagere belastingontvangsten wat 
elkaar opheft. Als het verlies aan 
koopkracht dan moet worden goedge-
maakt door belastingverlaging, kost 
het gewoon meer. Zo heb ik precies 
hetzelfde effect. Als een gulden niet 
wordt geheven of geleend, wordt 
deze toch uitgegeven in dit land, 
overigens bij gelijkblijvende liquiditei-
ten. Voila. 

Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Die gulden kan ook worden 
gespaard of weglekken via de import. 
Misschien kan de Minister dit betoog 
toespitsen op twee punten. Gelooft hij 
in het aanzwengelen van de economie 
door belastingverlaging en loonmati-
ging, waarbij geen negatief beste-
dingseffect ontstaat? Hoe zit het in 
zijn redenering met het weglekken 
naar de import? 

Ik neem aan dat de Minister zich 
niet voetstoots neerlegt bij een 
regeerakkoord, vooral als hierin een 
voetnoot staat met een variatie voor 
indirecte belastingen. De voorstellen 
zijn natuurlijk goed onderzocht. De 
Minister had zeker iets anders gepro-

beerd, als deze tot schrikbarende 
conclusies voor de werkgelegenheid 
hadden geleid. 

Daarom vraag ik hem, ons meer te 
vertellen over de redenen bij Financiën 
waarom uiteindelijk is besloten tot 
deze verhoging van directe belastin-
gen, in aanvulling op hetgeen hij 
hierover heeft geschreven in de 
memories van toelichting en ant-
woord. 

Kan de Minister in die context mijn 
geheugen opfrissen hoe het de 
afgelopen t i jd is gegaan met de 
uitkering aan de Indische oorlogs-
slachtoffers? Ik herinner mij , dat er 
ook van een eenmalige uitkering 
sprake was. Daarover is tot nu toe 
nog niet gesproken. 

De Minister kan begrijpen waarom 
ik deze vragen stel. Wij zijn een 
regeringspartij en wij laten onze eigen 
Regering niet graag met een groot 
financieringstekort zitten. Echter, de 
zware argumenten van de Raad van 
State tegen beide wetsontwerpen 
- evenals van (andere) economen -
moeten onzes inziens sterker zijn dan 
wi j ze gehoord hebben. 

Ook de discussies over het plan-
Schouten, het 'Hollands-Glorie-scena-
rio', blonken uit door afwijzing, zowel 
aan de overzijde als bij de AMRO-bank 
waar ik speciaal ben gaan luisteren. 

Het werd afgewezen, omdat het 
begrotingstekort daardoor op lange 
termijn niet zou worden teruggedron-
gen. De thesaurier-generaal behoefde 
niet op het SER-advies te wachten; 
zijn verhaal leek meer op een totale 
afwijzing. 

Hij noemde het 'Dutch Gold' 
- klatergoud - nadat hij eerst een 
aantal stukken uit Bestek '81 had 
geciteerd, waarin voorstellen door het 
Ministerie van Financiën werden 
gedaan. Kan de Minister over al deze 
zaken, evenals over de wisselkoersaan-
passingen een verhaal houden 
waarmee wi j met plezier het land 
kunnen ingaan? Een weinig wordt nu 
de indruk gewekt in de discussie, dat 
men in de top van het Ministerie van 
Financiën zo bezig is met het crisisma-
nagement en het begrotingstekort, 
dat men nauwelijks kan toekomen aan 
de andere en belangrijke neveneffec-
ten voor onze economie. Ik ben het 
met de heer Van Tets eens, dat het 
laatste een van de oorzaken is van de 
behoefte aan iets wat de trend breekt 
en het plotselinge enthousiasme van 
iedereen voor het Schouten-scenario, 
hetgeen eigenlijk ook impliciet in 
Bestek '81 verborgen zat. 

Dat ben ik meer eens met de heer 
Van Tets dan met zijn pijnlijke herin-
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neringen aan Bestek '81, dat te vuur 
en te zwaard zou zijn bestreden door 
de oppositie. Hiermee doet hij ae 
zakelijke oppositie van D'66 niet 
geheel recht. 

D 
De heer Abma (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik maak gaarne gebruik 
van de gelegenheid om bij een van de 
wetsontwerpen van de nogal overla-
den agenda van deze dag en heel in 
het bijzonder bij wetsontwerp 17 440 
iets te zeggen in de lijn van onze 
opvatting over de financieel-economi-
sche problematiek en het kabinetsbe-
leid. 

Ik wi l niet diep indringen in de 
techniek van het wetsontwerp maar 
wel in de optiek, zo niet in de ethiek 
van hetgeen de Regering onderneemt 
om de recessie het hoofd te bieden. 
De materie geeft daartoe gerede en 
overvloedige aanleiding. 

De voorjaarsboodschap die de 
achtergronden schetst, gewaagt van 
fundamentele onevenwichtigheden in 
onze economie. Tot troost zou kunnen 
strekken, dat andere en vele landen in 
dezelfde lekke schuit varen.Weliswaar 
kan het zelfs vlakbij en verderop nog 
erger zijn, maar gelet op de gunstige 
condities in het jongste verleden - de 
aardgasbaten - is het jammer dat wi j 
in zo'n deplorabele toestand zitten. 

Gedegen, overwogen, stevige, maar 
vooral snelle maatregelen zijn geen 
weelde, maar zouden voor het 'zijn', 
eventueel welzijn, geboden zijn. Om 
deze reden is het teleurstellend dat 
politiek en economie elkaar de laatste 
tijd in een vervelende spiraalbeweging 
hebben geduwd. 

De economie bederft de politieke 
activiteiten en de haperende politieke 
verhoudingen laten de economie 
verslechteren. Kortom, een spiraal 
van een lijdensweg en niet een 
beleidspad 'ad astra'. 

Van de grote Noord-Afrikaanse 
kerkvader in de oudheid kennen wij 
de bede waari hij ' levensommekeer' 
verlangt. Hij maakt als een van beide 
van de zelfbeheersing een deugd, die 
tevens een zeer maatschappelijke is. 

Hij zegt dan letterlijk: 'Geef mij 
zelfbeheersing, maar nu nog niet.' Hij 
duchtte onmiddelli jke inwil l iging en 
daar was hij allesbehalve aan toe. Hij 
gevoelde zich een slaper die nog 'heel 
eventjes', zoals dat heet, respijt 
begeert: 'nog even, ik kom direct'. 

Ik denk hier wel eens aan als het 
gaat over de noodzaak dat het kabinet 
de financieel-economisch-sociale 
steven moet wenden. Hiervoor zijn 

ook zelfbeheersing en ontzegging 
vereist en ook hierbij wil men heel 
eventjes nog wachten, al leeft de 
diepe overtuiging dat voor de ernstige 
kwaal een ingrijpende remedie nodig 
is. 

Deze solidariteitsheffing lijkt ons het 
medicijn niet, zelfs niet het begin 
ervan. Wat zal het rendement uitmaken 
wanneer er telkens nieuwe, grote 
gaten in de begroting vallen? Zal de 
maatregel van dit jaar uit hoofde van 
de zwaar benadrukte tijdelijkheid 
wellicht niet de eerste tegenvaller zijn 
van het volgend jaar? Met regelmaat 
komen immers de tegenvallers in de 
publiciteit. Men zou kunnen zeggen: 
het begrotingsgat van de week. 

Het woord 'solidariteit' is een nogal 
eigenaardige gouden ring in de snuit 
van het wetsontwerp, dat echter 
volgens de bewindslieden, blijkens de 
stukken, ter wil le van 'herkenbaarheid' 
- ja, zo staat het er - evenals elk 
beestje een naam moet hebben. In 
feite gaat het om een 'ordinaire 
belastingverhoging', dat is al eerder 
geciteerd deze middag, en dat terwijl 
deskundigen - en nog wel allerminst 
de eersten de besten misschien -
uitgerekend belastingverlaging en 
lastenverminderingen bepleiten voor 
de noodzakelijke en gewenste uit-
komst. 

Als de terugdraaiingen dan nog 
disputabel blijven, waarom dan 
tenminste in dezen geen nul-optie? 
Geen verlaging vooralsnog, akkoord, 
maar dan zeker geen verhoging! 

Waarom die tijdelijkheid zo kramp-
achtig geaccentueerd? Het lijkt op de 
verslaafde die van kwaad en kwaal 
probeert te genezen en nog een 
allerlaatste keer wil toegeven en die 
beweert dat het echt de laatste keer is. 
Hoe 'tijdelijk' is dit, wanneer de 
geheel anders geaarde opvolger 
- hiermee bedoel ik het investerings-
loon - die de winkel zal overnemen, 
nog getest moet worden? Hoe zeker is 
het dat het investeringsloon, ook na 
eventuele afwijzende adviezen, er 
komt? Is de politieke wil zo krachtig 
dat negatieve beoordelingen in de 
wind worden geslagen, zoals ove-
rigens wel vaker gebeurt. Zelfs met 
dit wetsontwerp! 

Wi j zouden het woord solidariteit 
moeten reserveren voor een veel 
indrukwekkender geste van gemeen-
schapszin. Deze wet bevordert een 
soort contributie, een collecte-achtige 
bijdrage vergeleken met de wezenlijke 
offers die noodzakelijk zijn om de 
economische toestand te saneren. 
Voor een dergelijke grootscheepse 
offerbereidheid is eenmaligheid en 

grootsheid voorwaarde voor wei-
slagen. 

Zelfbeheersing, zelfoverwinning en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het 
geheel moeten resulteren in een vorm 
van een forse ingreep, waarvoor 
blijkens allerlei manifeste uitingen, de 
capaciteit nog aanwezig moet zijn. 

Het woord solidariteit als etiketje op 
deze wet vertroebelt het begrip. Ook 
in dit opzicht bestaat er blijkbaar geen 
wettelijke bescherming voort i tels. 

Het is een tegenstrijdige ambitie 
van het regeringsbeleid om een vlieg 
en een mug in één klap te willen 
slaan: het oplopende financieringste-
kort en de toenemende werkloosheid. 
Het zo fraai genoemde twee-sporenbe-
leid bleek een politiek van tweespalt 
te zijn. 

Bij een eerdere gelegenheid heb ik 
op deze zelfde plek getracht, mijn 
vrees hierover over te dragen naar de 
regeringstafel. Ik vreesde dat ten 
koste van profijtelijke arbeidsplaatsen, 
profiterende banen werden nage-
streefd, die er mogelijk niet eens 
komen. 

Het ziet ernaar uit dat vergelijkender-
wijs nog enigermate redelijke bedrijfs-
panden die tevens woongelegenheid 
bieden, worden afgebroken om daar 
noodwoningen van te maken. Vrucht-
dragende betrekkingen zouden 
gedoemd zijn, te verdwijnen voor 
gekunstelde werkkringen: dus voor 
'kunstbanen'. 

Dit alles is reden genoeg om 
sceptisch te staan tegenover het 
wetsontwerp, de tijdelijkheid daarvan 
ten spijt. Het effect is in de naam van 
het wetsontwerp nog wel aangeduid 
als 'werkgelegenheidsbeleid 1982', 
maar de Regering moet dan wel heel 
snel zijn. De ti jd is kort en het mandaat 
beperkt! 

Ingrijpende maatregelen, in het 
bijzonder veranderingen zijn noodza-
kelijk, maar nu nog niet. Ook in dezen 
kost tijd geld, terwijl het hierbij toch 
gaat om de werkgelegenheid, het 
hoge goed van arbeid. Solidariteit zou 
gezamenlijke inspanningen moeten 
meebrengen en inschikkelijkheid om 
de arbeid zo eerlijk en verantwoord 
mogelijk aan de man te brengen, voor 
zover dit geen schadelijke repercussies 
oproept. 

Ommekeer, maar nu nog niet. Mijn 
parallel met de ontboezeming van de 
kerkvader Augustinus leek een 
metabasis. 

Toch is er bij nadere overweging 
meer verband en verwantschap. De 
kerkvader kon moeilijk los komen van 
de genieting. In onze situatie van 
vandaag domineert de verknochtheid 

Eerste Kamer 
29 juni 1982 

Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 519 



Abma 

aan de consumptie boven de noodzaak 
tot investering. Ik ben ervan overtuigd 
dat de fundamentele ommekeer of 
wederkeer van nationale afmeting ook 
ruimschoots wijzigingen brengt in het 
maatschappelijke economische leven. 
Daarvan verwachten wij meer dan 
van uitvoering van deze wet. Ik vind 
het niet erg solidair, of het moest zijn 
met een verouderd regeerakkoord, en 
ook niet erg solide. 

Voor zover wetsontwerp 17 380 
evenzeer lastenverzwaringen betekent 
geldt hiervoor, met de nodige wijzigin-
gen, dezelfde argumentatie: weinig 
instemmend. 

D 
De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Er is vanmiddag al een 
paar keer gesproken over een ordinaire 
belastingverhoging. Dat sloeg dan 
voornamelijk op de solidariteitshef-
f ing. Toch hebben wij de indruk dat 
het bij de bijzondere verbruiksbelas-
t ing voor de motorri j tuigen nog veel 
meer gaat om een ordinaire belasting-
verhoging. Dat is dan niet ordinair in 
de zin van gewoon, maar ordinair in 
de meest negatieve zin van het 
woord. 

Door meer sprekers is vanmiddag 
de relatie gelegd met het belastingplan 
dat aan het eind van het vorig jaar in 
deze Kamer is behandeld. Mijn fractie 
heeft daar niet alleen op harde 
argumenten, maar ook om emotionele 
redenen tegen gestemd. Waarom was 
dat en wat is de relatie met deze 
bijzondere verbruiksbelasting? 

Toen werd gezegd dat de verhoging 
van de accijns voor bier en frisdranken 
gepaard zou gaan met het verlies van 
een aantal arbeidsplaatsen. Van alle 
zijden uit deze Kamer is toen gevraagd 
of dat nu wel verantwoord was, of dat 
verlies aan arbeidsplaatsen nu wel zo 
klein zou zijn als de Minister zei. 
Uiteindelijk heeft een groot deel van 
de Kamer toch zo gestemd dat het 
wetsontwerp werd aangenomen. 

Mijn fractie vond dat toen principieel 
onjuist om een belastingverhoging 
door te voeren die zichtbaar gepaard 
gaat met een verlies aan arbeidsplaat-
sen op grond van de hoop dat de 
opbrengst van de verhoging kan 
worden gebruikt om nieuwe arbeids-
plaatsen te creëren. Dat was ons iets 
te gevaarlijk. Het bood ons iets te 
weinig uitzicht op de realiteit van 
nieuwe arbeidsplaatsen, terwijl het 
verlies aan bestaande arbeidsplaatsen 
heel hard was. 

Het nu voor ons liggende wets-
ontwerp lijkt op precies dezelfde 
manier precies dezelfde weg te gaan. 
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Het accountantsbureau uit Utrecht 
heeft voor 1983 de totale extra 
belastingopbrengst op 6,4 mil joen 
berekend en de specifieke werkloos-
heidskosten op anderhalf mil joen. 

Ik citeer nu de Handelingen van de 
Tweede Kamer. Wil de Minister het 
sommetje, dat ik nu ga maken, met 
mij meerekenen en daarop straks 
commentaar geven, want ik weet niet 
zeker of de cijfers helemaal zuiver zijn. 

De informatie van het Planbureau 
geeft de volgende cijfers: een werkloze 
kost gemiddeld per jaar aan de Staat 
ongeveer 50 000 gulden aan inkomen 
en bijkomende lasten. Het creëren van 
een nieuwe arbeidsplaats kost 
ongeveer 200 000 gulden. Als je die 
vier cijfers: opbrengst 6,4 mil joen, 
verlies 1,5 mil joen, 50 000 en 200 000 
tegen elkaar afzet kom je tot de 
volgende conclusie: Er gaan ongeveer 
30 arbeidsplaatsen verloren (1,5 
miljoen gedeeld door 50.000) terwij l 
op een opbrengst aan arbeidsplaatsen 
van 6,4 miljoen gedeeld door 200.000 
= 32 kan worden gerekend. 

Ergo, het totale positieve effect van 
deze regeling zou misschien 2 
arbeidsplaatsen kunnen zijn. 

Dat is toch wel heel weinig en heel 
mager voor zo'n operatie. Vandaar 
dat mijn fractie spreekt over de meest 
ordinaire belastingverhoging die wi j 
tot nu toe hebben gezien. 

Minister Van der Stee: Ik verzoek de 
heer Veen de berekening nog wat 
verder voort te zetten en ook mee te 
nemen wat er gebeurt wanneer het 
gat dat in de schatkist wordt geslagen 
niet gevuld wordt. Dat heeft ook 
nadelige effecten op de totale econo-
mie. 

De heer Veen (VVD): Ik begrijp dat de 
Minister deze uitnodiging aan mij 
richt. Ik ga er nu niet op in. Ik beloof 
hem dat ik erop terugkom bij de 
behandeling van het volgende 
wetsontwerp. 

Mijnheer de Voorzitter! Je kunt - ik 
wi l er toch nu al iets over zeggen -
wel zeggen, dat, als het gat niet 
gevuld wordt, al is het maar met f5 
mil joen, het ook een groot probleem 
is, maar ik wijs erop dat, als je die f 5 
miljoen moet gebruiken voor arbeids-
plaatsen en je f 200.000 nodig hebt 
om een nieuwe arbeidsplaats te 
creëren, het nuttig effect van de 
belastingverhoging, die nu aan de 
orde is, maar twee arbeidsplaatsen is 
volgens mijn sommetje. 

Misschien is mijn sommetje fout en 
is het iets minder somber. Ik zeg erbij 
dat het verNes aan arbeidsplaatsen 
van anderhalf mil joen, waarover 
wordt gesproken, een heel voorzichti-
ge raming betreft. 
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Mijnheer de Voorzitter! Het op 
zichzelf positieve punt van het 
wetsontwerp, namelijk de verandering 
van het trapjessysteem in het schijven-
systeem, heeft de waardering van 
mijn fractie. Ik geloof echter niet dat 
in de afweging van beide elementen 
het bezwaar tegen dat positieve punt 
opweegt. 

Indien het wetsontwerp in zijn 
totaliteit wordt verworpen - zo 
luisterende lijkt mij dat niet helemaal 
een illusie - dan is de Minister 
misschien bereid, voor de wijziging 
van trappen naar schijven een nieuw 
wetsontwerp in te dienen. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van 
het wetsontwerp Goedkeuring van de 
Beschikking van 28 december 1981, 
nr. 081-2791 (Stcrt. 250) tot wi jziging 
van de Beschikking wi jz iging investe-
ringsbijdragen alsmede wi jz iging van 
het structurele niveau van de WIR-ba-
sispremies voor gebouwen, installa-
ties, zeeschepen en overige bedrijfs-
middelen en wi jz ig ing van enkele 
desinvesteringsbetalingstermijnen 
(17 345). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kondigde al aan, dat ons 
dezelfde aarzeling overvalt bij dit 
wetsontwerp, zij het dat ik wat meer 
vragen wil stellen en dat ik de moge-
lijkheid graag wil openlaten om nog 
ervan overtuigd te worden dat het om 
niet zo'nslechte zaakgaat alswaarover 
ik zojuist sprak. 

De WIR-premie moet worden 
verlaagd op een aantal punten en 
moet worden verhoogd op één punt. 
Het motief daarvoor is uitsluitend van 
budgettaire aard. De Minister 
geeft in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag toe, dat het om een 
budgettair probleem gaat. 

Eigenlijk zou je moeten zeggen dat 
er sprake is van een oneigenlijk 
gebruik van de WIR-premie, maar als 
je wat breder kijkt, aldus de Minister, 
gaat erom, dat door het oplossen van 
het budgettaire probleem ook wordt 
bijgedragen aan de werkgelegenheid, 
zodat toch alles op zijn pootjes 
terechtkomt. Dat is ongeveer het 
verhaal. De Minister zegt er dus 
uitdrukkelijk bi j : als je maar breed 
genoeg kijkt. 

De WIR-premie wordt verlaagd, met 
name voor bouwwerken, en te 
berekenen is dat dit voor 1982 nog 
ongeveer 750 arbeidsplaatsen in de 
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bouwvakken zal kosten. Ik haal deze 
cijfers uit de Tweede-Kamerstukken. 
Voor de komende jaren moet worden 
gerekend op ongeveer een verlies van 
2000 arbeidsplaatsen. 

Je zou kunnen zeggen - ik vraag mij 
af of dit een opening voor de Minister 
biedt om de zaak nog nader te kunnen 
verdedigen - dat de bouwmarkt op 
met name het punt van bedrijfsgebou-
wen, kantoren en bedrijfshallen toch 
al verzadigd is en dat er zoveel 
leegstaat, dat het verlies aan arbeids-
plaatsen toch wel gerealiseerd zou 
worden, hoe treurig het ook is. Met 
andere woorden: daarvoor was de 
verlaging van de WIR-premie niet 
nodig. 

Het blijft een feit dat wij opnieuw 
bezig zijn om een budgettaire maatre-
gel te nemen, thans in de zin van 
verlaging van tarieven in plaats van 
belastingheffing, die ten slotte verlies 
aan arbeidsplaatsen tot gevolg heeft 
in een sector, die het tóch al heel 
moeilijk heeft, namelijk de bouw. 
Daartegenover wordt niet duidelijk 
welke nieuwe arbeidsplaatsen er 
ontstaan. 

Het idee, dat een arbeidsplaats, die 
men weghaalt, ongeveer f50 000 kost 
aan werkloosheidsvoorzieningen, 
terwijl iedere nieuw te creëren 
arbeidsplaats ongeveer f200.000 kost, 
leidt in dit verband tot krankzinnige 
conclusies. 

Mijn fractie behoudt de grootste 
twijfels ten aanzien van dit wets-
ontwerp. Ik heb de Minister een 
mogelijkheid aangegeven om ons te 
overtuigen indien de effecten van 
deze verlaging van de WIR-premie 
werkelijk niet zo negatief zijn als wi j 
aannemen. Voorlopig hebben wij 
grote moeite met dit wetsvoorstel. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Over dit wetsontwerp zijn 
wi j aanzienlijk minder somber dan de 
heer Veen. 

Gaarne danken wij de Minister voor 
de snelle beantwoording van onze 
vragen. Mede hierdoor is het mogelijk 
dat wij ons hier kunnen beperken tot 
drie aangelegenheden. 

Ten eerste onderstrepen wij gaarne 
de wens, die reeds in de Tweede 
Kamer is geuit en aldaar in de motie-
Korte, die werd aangenomen, is 
omschreven als 'rust aan het WIR-pre-
miefront'. 

Bij de behandeling in de Tweede 
Kamer was overigens wel heteigenaar-
dige verschijnsel waarneembaar, dat 
volgens de 'nota naar aanleiding van 

het verslag' op blz. 2 de fractie van de 
Partij van de Arbeid op het standpunt 
staat 'dat in het algemeen rust aan het 
WIR-front is geboden', terwijl zij 
vervolgens tegen de motie stemde, 
waarin letterlijk 'rust aan het WIR-pre-
miefront' werd gevraagd. 'De wegen 
van de politiek zijn ondoorgrondeli jk' 
heeft onze Minister-President eens 
gezegd. Daarom is het maar het beste 
dat over de WIR-grondslagen niet al 
te frequent op het politieke vlak wordt 
gediscussieerd; dat zou de noodzake-
lijke rust en stabiliteit ernstig kunnen 
aantasten. Wij verheugen ons dan ook 
over de uitspraak van Minister van 
der Stee vorige week: 'Rust op het 
premiefront, ten aanzien van de 
premiehoogten, is erg belangrijk'. 

De toevoeging aan deze uitspraak, 
dat hooguit ieder jaar per 1 januari 
een enkele wijziging zou kunnen 
worden aangebracht, lijkt ons niet erg 
gelukkig. Dat kan immers reeds 
verstorend zijn voor het opstellen van 
investeringsplannen, waartoe zoveel 
mogelijk zekerheid op langere termijn 
nodig is. 

In plaats van het 'prikken' van een 
datum zouden wij liever, indien 
mogelijk, een limitatieve opsomming 
zien van factoren, die eventueel tot 
premieverandering kunnen leiden. Wij 
zijn benieuwd of aan deze wens 
- misschien niet vandaag, maar 
mogelijkerwijs na enige studie - kan 
worden voldaan. 

De concrete wijzigingen in de 
basispremies, waarvoor nu goedkeu-
ring wordt gevraagd, zijn onzerzijds 
aanvaardbaar. De verhoging van de 
premie 'overige ' ledrijfsmiddelen', de 
zogenaamde outillagepremie, is zeker 
een goede zaak. 

De verlaging van de premie voor 
nieuwe en bestaande gebouwen - in 
zoverre gaan wi j mee met het betoog 
van de voorgaande spreker - ligt ons 
wel zwaar op de maag, vooral 
vanwege de mogelijke negatieve 
consequenties voor de bouwnijver-
heid, die het toch al zo moeilijk heeft. 
De motivering voor de verlaging is 
echter deugdelijk. Ongetwijfeld zal de 
Minister daarop in zijn antwoord op 
de vragen van de heer Veen nader 
ingaan. 

Tevens is de inkorting van de 
de investeringstermijnen, inclusief 
de verfijningsregeling, vooral na de 
correctie die hierop met het amende-
ment-De Korte in de Tweede Kamer is 
aangebracht, een welkome verbetering 
ten opzichte van de huidige regeling. 

De rust aan het WIR-premiefront, 
die met de wijzigingen waartoe nu 
wordt besloten hopelijk intreedt, laat 

echter onverlet dat het wel gewenst 
is, enkele aangelegenheden die een 
goede werking van de WIR in de weg 
staan - dit is onze tweede aantekening 
bij het ontwerp - zo spoedig mogelijk 
te regelen. Wij denken hierbij aan het 
uitsluiten van een oneigenlijk gebruik 
van WIR-gelden via de zogenoemde 
'profit routing' en 'Holland routing'. 

Het is ongetwijfeld nodig in dit 
verband tot een spoedige verbetering 
van de regeling te komen. Indien 
mogelijk zouden wi j graag vernemen 
wanneer concrete voorstellen op dit 
punt te verwachten zijn. 

Onze derde en laatste opmerking 
houdt verband met de mogelijkheid 
waarop de CDA-fractie bij de schrifte-
lijke behandeling is ingegaan, namelijk 
om de bestemming van WIR-bedragen 
via de rijksbegroting te laten lopen, 
ter financiering van het werkgelegen-
heidsplan. 

Het gaat nu uiteraard niet om dit 
werkgelegenheidsplan, noch om de 
financiering ervan. Alleen een juiste 
aanwending van de WIR-gelden is aan 
de orde. Het antwoord op onze 
schriftelijke vragen in dit verband 
heeft tot strekking, dat een overheve-
ling van WIR-gelden naar de rijksbe-
groting niet strookt met de fundamen-
tele WIR-intenties. Wij achten dat een 
juist standpunt en verbinden daaraan 
dan ook logischerwijs de vraag of de 
Minister ons kan toezeggen, dat in de 
toekomst elke overheveling als hier 
bedoeld ook achterwege zal blijven. 

D 
De heer Schinck (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is inmiddels de achtste 
keer dat een regering de Kamer 
voorstelt, de WIR-regeling te wijzigen. 
Bij iedere gelegenheid heeft onze 
fractie in het voetspoor van haar 
politieke vrienden aan de overzijde 
van het Binnenhof als haar mening 
gegeven, dat de WIR zodanig zou 
moeten worden gewijzigd dat de 
toepassing ervan wordt beperkt tot de 
gevallen waarin toekenning van 
premie essentieel is voor het tot stand 
brengen van investeringen. Voor 
degenen die daar prijs op stellen 
vermeld ik nog, dat dit een citaat is uit 
ons nieuwe verkiezingsprogramma. 

Gewezen wordt dan op de mee-
neem-effecten, op het misbruik en op 
een aantal andere ongewenste 
neveneffecten, waardoor er gerede 
twijfel is of de WIR-systematiek wel 
de meest efficiënte wijze van investe-
ringsstimulering is. Dit alles is al 
meermalen de Regering onder ogen 
gebracht. In wetenschap en media 
kwamen vrijwel uitsluitend twijfelaars 
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aan het nut van de WIR aan het 
woord. 

De twi j fel leek echter te sterven op 
de trappen van de departementen, 
want afgezien van een zwak moment 
van de heer Van der Stee in een 
interview met 'NRC-Handelsblad' 
van 28 april 1981 bleef de WIR voor 
de Regering wat de heer Terlouw op 
14 april 1982 in een nota van wijziging 
op de begroting van het Fonds 
investeringsrekening voor het jaar 
1982 nog noemde 'een van de pijlers 
van het programma gericht op herstel 
van het bedrijfsleven'. 

Waarom releveer ik dit alles? In het 
debat in de Tweede Kamer naar 
aanleiding van dit wetsontwerp heeft 
de Minister van Financiën voor het 
eerst in de Kamer medegedeeld, dat 
hij ook zo zijn twijfels heeft over de 
effectiviteit van de WIR. Die twijfel 
bracht hem ertoe, een pleidooi te 
houden ten einde te bewerkstelligen 
dat in de heroverweging aan de WIR 
grote aandacht werd besteed en de 
toezegging te doen, de WIR regelmatig 
te screenen op haar effectiviteit. Op 
dit laatste punt wil ik nader ingaan, 
mede omdat de Minister daaraan 
toevoegt dat die twijfel ook weer niet 
moet worden overdreven en een 
onderzoekvan het Centraal Planbureau 
heeft aangetoond, dat de WIR wel 
degelijk effectief is. 

Nu deze stelling wederom door de 
Minister wordt ingenomen, wil ik nog 
eens in het kort herhalen en uiteenzet-
ten wat het Centraal Planbureau 
daadwerkelijk heeft onderzocht. 

Wie het rapport van het CPB erop 
naslaat, met name de paragraaf waar 
de conclusies staan, leest mèt mij dat 
het CPB als volgt concludeert. 

Het effect van de WIR is niet direct 
te schatten, omdat de WIR nog te kort 
in werking is (voorjaar 1981). Het CPB 
heeft wèl geprobeerd de effectiviteit 
van de investeringsaftrek en de 
regeling vervroegde afschrijving te 
schatten. Het CPB concludeert 
vervolgens dat het effect van de 
regeling vervroegde afschrijving niet 
significant aantoonbaar is en dat men 
er voorlopig nog het beste aan doet 
'bij de schatting van de invloed van 
de WIR de uitkomsten van de investe-
ringsaftrek als leidraad te nemen, 
omdat de WIR-regeling daarop nog 
het meeste lijkt'. 

Kortom, Voorzitter, de effectiviteit 
van de WIR is als zodanig nog niet 
onderzocht. Er is, zo zegt het CPB, wat 
voor te zeggen, voorlopig aan te 
nemen dat de effectiviteit van de WIR 
niet zoveel zal afwijken van die van de 

investeringsaftrek. Dat is de conclusie 
die op tafel ligt. 

Dit onderzoek resulteert dan in een 
subsidie-multiplier van 1,25. Over de 
vraag of dit nu hoog of laag is, doet 
het CPB geen expliciete uitspraak. Het 
is ook merkwaardig in commentaren 
op dit onderzoek te lezen dat binnen 
de Regering die 1,25 als 'grote 
effectiviteit van de WIR' wordt 
uitgelegd, terwij l in de media en 
wetenschappelijke commentaren 
vri jwel algemeen wordt gezegd dat 
een multiplier van 1,25 een geringe 
effectiviteit betekent. 

Het enige wat het CPB als conclusies 
naar voren brengt, is dat de meeste 
investeringsplannen tóch doorgegaan 
zouden zijn en dat investeringsstimu-
lering in de besluitvorming niet vaak 
een doorslaggevende factor is. 

Ik voeg hieraan nog toe dat ook nu 
weer door de Minister in de Tweede 
Kamer is gezegd dat de WIR even 
effectief is als wi j bij de start dachten. 
Wat dachten wij dan bij de start? Bij 
de start dachten wi j dat de WIR even 
effectief zou zijn als haar voorgangers. 
Wat heeft het CPB uitgerekend? Het 
heeft niet de effectiviteit van de WIR 
berekend, maar die van een van haar 
voorgangers, de investeringsaftrek. 

Als de Minister daaraan vastknoopt 
dat wij ons de vraag zouden moeten 
stellen of de instrumenten van 
vervroegde afschrijving en investe-
ringsaftrek niet beter voldoen dan de 
WIR, moet ik erop wijzen dat dit 
suggereert dat wi j de effectiviteit van 
de investeringsaftrek en van de 
vervroegde afschrijving nog moeten 
onderzoeken. Maar dat is niet juist. 
Het omgekeerde is het geval. 

Het CPB heeft de effectiviteit van de 
vervroegde afschrijving en van de 
investeringsaftrek reeds onderzocht. 
Die van de WIR moet nog onderzocht 
worden. Daarin zit de clou. 

In aansluiting op de toezegging van 
de Minister in de Tweede Kamer om 
de effectiviteit van de WIR te 'scree-
nen', zoals hij zei, wi l ik hem nu vragen 
of, nu wi j langer ervaring met de WIR 
hebben, niet alsnog een opdracht 
kunnen laten uitgaan naar bij voor-
beeld het NEI of het Instituut voor 
Onderzoekvan de Overheidsuitgaven 
ten einde een poging te doen de 
effectiviteit van de WIR te schatten. 

Het zou dan wel een vergelijkend 
onderzoek moeten zijn, omdat het niet 
gericht zou moeten zijn op de effecti-
viteit van de WIR alléén, maar op de 
vraag, wat, gegeven de huidige 
economische situatie, de meest 
efficiënte wijze van investeringsstimu-
lering is. 

Dit behoeft niet meer zo'n lange ti jd 
te duren als het vorige onderzoek dat 
om een iets andere reden, is uitge-
voerd, omdat inmiddels menig 
wetenschapper zich heeft gebogen 
over de effectiviteit van de WIR. 

Ik wijs slechts op het proefschrift 
van de heer Hoogstraten, die verleden 
week is gepromoveerd aan de TH 
Twente. In een persbericht hierover 
lezen wi j dat uit een onderzoek naar 
het ondernemersgedrag bij 74 
bedrijven blijkt dat de WIR slechts 
belangrijk is voor bedrijven die toch al 
een hoog investeringsniveau kennen, 
en dat het effect tijdelijk is (het z.g. 
aankondigingseffect), omdat het 
reeds bestaande investeringsplannen 
vervroegd heeft. 

Verder blijkt dat het bedrijfsleven de 
voorkeur geeft aan algemene lasten-
verlichting of aan een actief ondersteu-
nend beleid van de overheid bij 
produktontwikkeling en verovering 
van de markt. 

Dit betekent: geen rust aan het 
WIR-front. Wel rust in de zin dat wi j 
afmoeten van het voortdurend 
minimaal veranderen van de premies 
omdat dit toch sugereert dat wi j een 
fijn afgesteld beinvloedingsmechanis-
me in huis hebben, wat er niet is. Dat 
wekt alleen maar de schijn. Mijns 
inziens zijn wi j na alle discussie die is 
gevoerd over de WIR, zo langzamer-
hand toe aan een discussie ten 
principale, omdat wij ons moeten 
blijven afvragen wat het effect is van 
een systeem, waarbij de uitgekeerde 
WIR-premies en toeslagen en de 
vennootschapsbelasting in de niet-
aardgassector vri jwel tegen elkaar 
wegvallen. 

Wij zouden ons kunnen afvragen 
hoe het komt dat ondanks de WIR en 
andere investeringsstimulerende 
maatregelen die worden genomen, 
(doch met name ondanks de WIR) in 
1981 de investeringen in Nederland 
meer inzakten dan in enig ander land 
in de EEG, met uitzondering van 
Denemarken. Ik verwijs naar het 
recentelijk gepubliceerde Centraal 
Economisch Plan blz. I, 13. 

Over het wetsontwerp zou ik ten 
slotte het volgende wil len opmerken. 
De basis-premieverlaging past in onze 
opvattingen omtrent de WIR. De 
redenering is dat door verhoging van 
de outil lagepremie - de Minister heeft 
deze redenering althans in de Tweede 
Kamer gevolgd - gepoogd wordt 
investeringen in outillage te stimule-
ren, waarna de bedrijfsgebouwen wel 
zullen volgen, zodat de investeringen 
in bedrijfsgebouwen op termijn 
beperkte schade zullen ondervinden. 
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Als dat het geval is - in de industrie 
is er mijns inziens een complementa-
riteit tussen outil lage en bedrijfsgebou-
wen - moet slechts worden geconsta-
teerd dat in de basispremie voor 
gebouwen nogal wat 'meeneem'-effec-
ten zaten. 

Blijft verder het probleem dat 
althans in 1978 (de laatste gegevens 
die ik hierover heb kunnen vinden) 
bijna de helft van de outil lagepremie 
naar de industrie gaat terwij l de 
dienstensector meer dan de helft van 
de premie voor nieuwe gebouwen 
incasseert. Ik verwijs naar het deelrap-
port 25 van de Heroverwegingen 
(16.625, nr. 30).De verkorting van de 
desinvesteringsbijstellingstermijn, is 
in feite weer een correctie op de 
verlaging van de premiepercentages 
en is naar ons gevoelen slecht 
onderbouwd. De kans wordt groter 
dat men na verloop van die termijn 
nog een behoorlijke restwaarde 
incasseert. Er is ten slotte een grote 
occasionmarkt in sommige sectoren, 
waardoor de ondernemer over een 
hoger bedrag premie geniet dan hij 
per saldo heeft geïnvesteerd. 

Anders gesteld, ik citeer dan uit de 
memorie van toelichting, blz. 10: 
de dam opgeworpen tegen oneigenlijk 
gebruik, namelijk meerdere malen 
toekennen van een premie ter zake 
van hetzelfde bedrijfsmiddel, wordt 
lager. 

Nieuw is ook het feit dat het fonds 
voor het eerst wordt opengebroken 
en 250 min. buiten de WIR wordt 
aangewend. Het precedent is gescha-
pen. Voortgaande op deze weg komt 
de fondsvorm op de helling. 

Het past overigens - na het voor-
gaande zal dat duidelijk zijn - in onze 
filosofie van verdere verlaging van de 
basispremie, waardoor de dan 
beschikbare gelden meer gericht 
zouden kunnen worden aangewend of 
zoals de Minister in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag aan 
deze Kamer zegt: Je kunt hetzelfde 
doel ook nastreven met specifieke 
maatregelen in de marktsector, die nu 
geïntensiveerd worden. Ik zou het zelf 
gezegd kunnen hebben. 

Verdere verlaging van de premies 
levert minder problemen op naarmate 
de overheid meer nieuwe op herstel 
van investeringen gerichte instrumen-
ten ontwikkelt. Op dit punt is naast de 
WIR en sedert de invoering van de 
WIR, een veelheid aan instrumenten 
ontwikkeld: indirect via maatregelen 
gericht op herstel van rendementen 
en versterking van het risicodragend 
vermogen en direct, bij voorbeeld 

recentelijk door het initiatief ten 
aanzien van de MIP. 

Ik kom tot de slotconclusie dat wi j 
in het voetspoor van onze collega's in 
de Tweede Kamer vóór dit wets-
ontwerp zullen stemmen. Wij doen dit 
echter niet voordat ik een laatste 
vraag aan de Minister heb gesteld. 

Het is een vraag terzijde. In het 
voorlopig verslag van de vaste 
Commissie voor Economische Zaken 
van deze Kamer ter voorbereiding van 
het beleidsdebat over Economische 
Zaken, hebben wij de vraag gesteld 
wie nu de eerst verantwoordeli jke 
Minister voor het beleid ten aanzien 
van de WIR is, omdat om-en-om, de 
ene keer de Minister van Financiën en 
de andere keer de Minister van 
Economische Zaken in de wetsontwer-
pen als eerste ondertekenaar vermeld 
staan. 

Het antwoord was toen: de Minister 
van Economische Zaken (antwoord 8). 
Waarom, zo vragen wi j ons nu af, is 
hij dan niet de eerste ondertekenaar 
van dit en alle laatste vijf wetsontwer-
pen, omdat de eerste drie wetsontwer-
pen door de Minister van Economische 
Zaken als eerste werden ondertekend? 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De Voorzitter: Ik deel mede, dat de 
heer Veen zich heeft teruggetrokken 
als spreker bij wetsontwerp nr. 17 046 
(R 1190) en dat mij geen ander 
verzoek heeft bereikt om over dit 
wetsontwerp het woord te mogen 
voeren. 

Het ligt in mijn voornemen, van 
18.15 uur tot 19.30 uur de dinerpauze 
te houden. 

De vergadering wordt van 16.47 uur 
tot 16.55 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 
Beperking van de stijging van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten, van een 
aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten en 
van de bedragen van het wettelijke 
minimumloon per 1 juli 1982 (17 468); 

Verlenging en wijziging van de 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (17439). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Alle sprekers hebben mij 
gelukgewenst met mijn nieuwe job. 

Zij hebben mij daarbij veel wijsheid 
toegewenst. Ik ben hen daarvoor zeer 
erkentelijk. De heren Van Dalen en 
Van Tets en mevrouw Bischoff van 
Heemskerck wensten mij tijdens het 
debat geluk, de heer Van de Zand-
schulp deed het na het debat. Ook 
hem ben ik daarvoor erkentelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Met een 
zekere schroom verdedig ik vandaag 
de voorstellen tot tijdelijke ombuiging 
in de sociale zekerheid. Ik licht graag 
toe waarom dit het geval is. Ik maak 
van deze gelegenheid tevens gebruik, 
misverstanden uit de weg te ruimen, 
die in de afgelopen weken kunnen zijn 
gerezen rond het karakter van de 
voorstellen. Ik zal natuurlijk ingaan op 
hetgeen omtrent het beleid vandaag 
door deze Kamer is gezegd. 

Aan de overzijde van het Binnenhof 
mocht ik in een en dezelfde week 
zowel deze voorstellen verdedigen als 
de werkgelegenheidsnota bespreken. 
Dat bood mij toen de gelegenheid, de 
samenhang in het beleid te onderstre-
pen. Al is de werkgelegenheidsnota 
vandaag niet als zodanig aan de orde, 
toch staat die samenhang in mijn 
beleid voorop. 

Ik streef naar een meersporenbeleid. 
Dat beleid omvat ten eerste een 
macro-financieel-economisch beleid, 
dat de algemene voorwaarden moet 
scheppen voor het herstel van de 
economische ontwikkeling in de 
werkgelegenheid. 

Het omvat ten tweede een econo-
misch structuurbeleid dat in het 
bijzonder is gericht op bevordering 
van de investeringen. Het omvat ten 
derde een beleid van sociale innovatie. 
Onder het laatste vallen verbetering 
van de kwaliteit van de arbeid en de 
arbeidsomstandigheden en een 
verbetering van het functioneren van 
de arbeidsmarkt, alsmede een 
gerichte werkloosheidsbestrijding, 
vooral gericht op de jeugdige werk-
lozen. 

In deze samenhang verdedig ik 
vandaag de wetgevende maatregelen 
op het gebied van de sociale zekerheid 
en het inkomensbeleid. De noodzaak 
to ten de omvang van die ombuigingen 
heb ik ook alleen in deze samenhang 
voor mijn verantwoordeli jkheid wil len 
nemen. Ik kom straks nog nader te 
spreken over de modaliteiten daarvan. 

Mijn tweede opmerking van meer 
algemene aard betreft de wijze van 
voorbereiding. Niemand zal waar-
schijnlijk enige waardering kunnen 
hebben voor het tempo waarin 
indiening en behandeling van deze 
wetsvoorstellen heeft moeten plaats-
vinden. Afgezien van andere redenen, 
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moet de politieke crisis alleen al 
daarom door mij worden betreurd. 

De langdurige voorbereiding van de 
besluitvorming rond de Voorjaarsnota 
heeft de uitwerking van deze voorstel-
len onder nauwelijks toelaatbare druk 
gezet. Zulks heeft duidelijk zichtbare 
gevolgen voor de voorbereiding en de 
behandeling van deze voorstellen in 
de volksvertegenwoordiging. Ik heb 
daarvoor ook in deze Kamer begrip 
gevonden. 

Namens de Regering spreek ik dan 
ook mijn grote erkentelijkheid uit voor 
het feit dat uw Kamer op deze wijze 
aan de voorbereiding van de wetsvoor-
stellen heeft wi l len meewerken. 

De derde opmerking van algemene 
aard houdt verband met het voorgaan-
de. Natuurlijk had ook ik er verre de 
voorkeur aan gegeven, dat de discussie 
aan de overzijde van het Binnenhof 
niet onder de bekende tijdsdruk had 
gestaan. 

Niet voor niets kent de structuur 
van onze wetgeving een grondige 
schriftelijke en mondelinge voorberei-
ding. Hierbij is het de bedoeling dat 
tijdens de voorbereiding in de 
Tweede Kamer gemeen overleg over 
en weer plaatsvindt. 

Naar elkaar luisterend kunnen 
Regering en Kamer tot bijstelling van 
de voorstellen komen. Aangenomen 
amendementen zijn hiervan een zeer 
concreet voorbeeld. Een bewindsman 
behoeft zich er niet voor te generen 
dat ingediende amendementen 
worden aangenomen. 

Hij moet evenwel van te voren zijn 
visie op deze wijzigingsvoorstellen in 
relatie tot zijn eigen beleidsvoome-
mens kenbaar maken. Ook moet hij 
aangeven voor welke wijzigingen hij 
wel en waarvoor hij geen verantwoor-
delijkheid wil dragen. 

Er mag vandaag geen misverstand 
over bestaan dat ik verleden week niet 
anders heb wil len handelen. Ik heb 
mijn eigen beleidsvoornemens 
ingediend en verdedigd en ik heb 
toegelicht dat ik hieraan de voorkeur 
gaf boven de benadering die werd 
verwoord in de ingediende en later 
aanvaarde amendering. Ten slotte 
heb ik de verantwoording wil len 
nemen voor de voorstellen zoals zij 
nu luiden. Ik licht gaarne verder in 
mijn betoog toe waarom ik dit doe. 

Op deze plaats ontken ik met kracht 
dat in het uiteindelijk accepteren van 
de amendering een koerswijziging lag 
en dat hierin een keuze is besloten die 
verder reikt dan het effect ervan per 1 
juli 1982. Ik meen dat ik dit moest 
zeggen, gelet op de opmerkingen van 
de heer Van de Zandschulp. 

Overigens heb ik er behoefte aan, 
erop te wijzen dat wat is gebeurd, niet 
helemaal nieuw is. Een opschuifope-
ratie zoals heeft plaatsgevonden, is al 
drie keer eerder voorgekomen, 
namelijk in juli 1976 door Minister 
Boersma en Staatssecretaris Mertens 
in het kabinet-Den Uyl en in jul i 1980 
en in januari 1981 onder het kabinet-
Van Agt I door Minister Albeda en mi j . 

Dat hieruit iets kan blijken van een 
visie op herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid of fundamentele 
wijziging hiervan, is niet juist. Deze 
visie bestaat niet bij mij of het kabinet 
waarvan ik thans deel uitmaak. Er zat 
geen bijzondere politieke keuze achter 
deze aanvaarding. 

Het ging in beide gevallen om 
moeilijke keuzes, waarbij moest 
worden ingegrepen in de inkomens 
van grote groepen werkenden en 
niet-werkenden, van alleenstaanden, 
van gezinnen met en gezinnen zonder 
kinderen. 

In de besluitvorming over de 
Voorjaarsnota was vooral het totale 
bedrag vastgelegd en voorts de 
afspraak, de laagstbetaalden en in het 
bijzonder de echte minima zoveel 
mogelijk te ontzien. 

Bij mijn uiteindelijke aanvaarding 
van de amendering heb ik deze 
punten voor mij zelf afgewogen. Op 
grond van deze afweging achtte ik het 
aanvaardbaar, de onderhavige 
voorstellen vandaag in deze Kamer te 
verdedigen. 

Dat het amendement van mevrouw 
Groenman van D'66 iets evenwichtiger 
was in de verdeling van de pijn over 
de verschillende inkomenscategorieën 
en in ieder geval dichter aansloot bij 
de voorstellen die ik in de Tweede 
Kamer heb verdedigd, heb ik daar ook 
uitgesproken. 

Dit moge zo zijn, maar ik heb 
rekening te houden met het politieke 
feit dat voor het amendement-De 
Vries en De Korte zich een meerderheid 
in de Tweede Kamer uitsprak en voor 
het amendement van mevrouw 
Groenman niet. 

Ten slotte en misschien ten overvloe-
de merk ik op dat ik mij realiseer dat 
de besluitvorming, voor zover deze op 
1983 is gericht, noopt tot diepgaande 
bijstellingen van de sociale zekerheid. 

Daarvoor zal een fundamentelere 
besluitvorming noodzakelijk zijn. Ook 
de heren Van Dalen en Van de 
Zandschulp hebben hierop gewezen. 

De heer Van Dalen heeft er terecht 
op gewezen dat besluiten genomen 
dienen te worden in goed overleg met 
het parlement en nadat de SER 
hierover advies heeft kunnen uitbren-
gen. Ik wil de heer Van Dalen toezeggen 

dat op het departement alles eraan 
gedaan zal worden om deze procedure 
te volgen. Ik heb het bijzonder op prijs 
gesteld dat mijn ambtsvoorgangers 
tot dat doel belangrijke nota's hebben 
wil len voorbereiden. 

Ik heb de indiening van de nota's bij 
de Tweede Kamer voor mijn rekening 
genomen en de discussie daarover 
aan de overzijde krijgt deze week haar 
eerste aanzet. Ik zal met kracht 
trachten te bevorderen dat, waar voor 
1983 structurele veranderingen nodig 
zijn, deze op voorstellen van wet 
zullen berusten en op een fatsoenlijke 
voorbereiding kunnen bogen, ook al 
erken ik dat de tijd daartoe erg kort is. 

De heer Van de Zandschulp heeft 
het voorliggende wetsontwerp 
betiteld als een soort initiatief-wet. Hij 
sprak zelf in dit verband over een 
buiten-parlementaire actie en gebruik-
te daarvoor de daarbij passende 
woorden 'kapen' en 'kraken'. 

Ik acht het niet op mijn weg liggen 
over de toelaatbaarheid in staatsrech-
telijke zin van een zo vèr strekkend 
amendement een oordeel uit te 
spreken. Dat oordeel behoort uitdruk-
kelijk toe aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Voorts werd door de heer Van de 
Zandschulp erkend dat een opeensta-
peling van kortingen, die voor 
sommige groepen boven-modale 
uitkeringen zou optreden als de drie 
regeringsvoorstellen zouden zijn 
ingevoerd, bezwaren zou hebben 
opgeleverd. Op dit punt komt hij 
derhalve tot soortgelijke overwegin-
gen als de partijen die het amende-
ment-De Vries De Korte steunden, 
alleen komt hij - ik ken zijn argumen-
t e n - tot een andere conclusie. Ik vond 
het toch plezierig van hem ook die 
erkenning van de probleemstelling te 
horen. 

De heer Van de Zandschulp wijst 
erop dat de 'echte' minima de inko-
menscategorieën boven het minimum 
inhalen, indien de eenmalige uitkering 
wel in beschouwing wordt genomen. 
Hij vraagt in dit verband naar mijn 
mening over het idee van mijn 
voorganger om de AOW-plussers met 
aanvullende pensioenen tot 1000 
gulden op jaarbasis in de maatregel 
voor de 'echte' minima te betrekken. 

Verschillende sprekers, onder wie 
de heer Van Dalen, vragen om een 
structurele aanpak ten aanzien van de 
'echte' minima. In een ambtelijke 
notitie van 28 april 1981 is reeds 
gewezen op het door de heer Van de 
Zandschulp gesignaleerde gevaar. 

Overigens is het vorige jaar van 
inhalen geen sprake geweest. Doordat 
bescheiden neveninkomsten op de 
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maximale uitkeringen zijn gekort, 
bestond recht op een afnemende, 
eenmalige uitkering naarmate het 
inkomen toenam. Daardoor kan op 
zijn hoogst van 'gelijk komen' worden 
gesproken. In het structurele beleid 
zal hieraan bijzondere aandacht 
worden besteed. 

Het ligt in mijn voornemen aan de 
hand van een notitie - die thans door 
een interdepartementale werkgroep 
wordt voorbereid - in de loop van dit 
jaar met de Kamer van gedachten te 
wisselen over een eventueel te voeren 
structureel beleid. 

In dit stadium wens ik op die 
discussie niet vooruit te lopen door in 
de te treffen ad-hoc maatregel van dit 
jaar nog de groep van de 'echte' 
minima uit te breiden in de zin door 
mijn voorganger bedoeld. 

Voorts stelt de heer Van de Zand-
schulp dat er AOW-plussers zijn, die 
met extra pensioentjes netto niet 
beter af zijn dan 'kale' AOW-ers. 

In de eenmalige uitkeringsregeling 
van het vorige jaar zijn de AOW-plus-
sers voor de eenmalige uitkering wel 
in aanmerking gekomen. Het bruto 
extra pensioen is door toepassing van 
een correctiefactor naar een fictief 
netto herleid, waardoor de verhoogde 
belastingheffing is geëlimineerd. 
Bovendien werd de verhoogde 
bejaarden-ziekenfondspremie afge-
trokken van het te toetsen inkomen. 

In de notitie over een structureel 
beleid zal de vangnetfunctie ervan 
voor de echte minima ter sprake 
komen. De heer Van Dalen heeft 
hierop met name geattendeerd. Met 
de formulering van wie tot de echte 
minima behoren en van wat het 
absolute minimumniveau behoort te 
zijn, zal zijn aangegeven wie in het 
vangnet terechtkomt en wanneer. 

Bovendien zal dan duidelijkheid 
moeten bestaan over de koopkracht-
werking voor de minima. De afwijken-
de cijfers die in de rapporten staan, 
zoals in het rapport van de gemeente-
lijke sociale dienst in Rotterdam en in 
het rapport van het Sociaal-cultureel 
Planbureau - de heer Van de Zand-
schulp en mevrouw Bischoff van 
Heemskerck hebben deze genoemd -
zijn in hoofdlijnen als volgt te verkla-
ren. 

De koopkrachtontwikkeling wordt 
gemeten van categorieën die nu geen 
voorwerp van beleid vormen, bij 
voorbeeld de ongehuwde met een 
loondervingsuitkering en de bejaarde 
met bescheiden neveninkomsten. Bij 
de ontwikkeling van een structureel 
beleid zal onder meer moeten worden 

bezien, welke groepen minima 
onderscheiden moeten worden. 

De werking van de huidige netto-net-
to koppeling behoeft wellicht een 
verdere detaillering. Wellicht moeten 
ook andere vormen van minimabeleid 
worden ontwikkeld. 

De onderzoeken die ik noemde, 
pogen de ontwikkeling van het vrij 
beschikbare inkomen aan te geven. 
Dit vereist een normering van enkele 
als vast te beschouwen uitgaven, 
zoals woonlasten. 

Een dergelijke meting wijkt funda-
menteel af van het bestaande indexe-
ringsmechanisme. Hierin wordt met 
de prijsontwikkeling rekening gehou-
den door middel van het prijsindexcij-
fer van het levensonderhoud. Hierin 
zijn behalve sommige overheidsprijzen 
alle prijzen opgenomen die normaal 
worden betaald. 

De werkelijke consumptie van 
bepaalde goederen en diensten kan 
afwijken van het gemiddelde dat in 
het prijsindexcijfer is opgenomen. 

Of het nodig is, voor de minima een 
aparte prijsindex te ontwikkelen, lijkt 
mij in eerste instantie nu nog niet 
opportuun. 

Ik wi l echter wel toezeggen dat in 
de ontwikkeling van een structureel 
beleid mede zal worden bestudeerd, 
hoe de inkomensontwikkeling effectief 
kan worden gestuurd. Hiertoe behoort 
mede dat de uitkomsten van het 
prijsindexcijfer representatief zijn 
voor de effectieve koopkrachtontwik-
keling. Voorshands twijfel ik hieraan 
niet. 

Mijnheer de Voorzitter! Mij zijn 
enige vragen gesteld die reeds betrek-
king hebben op de concrete invull ing 
van de eenmalige uitkeringsregeling 
voor dit jaar. Hierover kan ik thans 
nog niet veel meedelen, aangezien 
het kabinet over deze zaak nog een 
beslissing moet nemen. 

De doelgroep staat vast: dezelfde 
als de vorige keer, zij het dat er nu 
ook voorzieningen voor zelfstandigen 
moeten worden getroffen. Er zijn 
extra middelen nodig vanwege het 
feit dat onze oorspronkelijke voorstel-
len in de Tweede Kamer zijn geamen-
deerd, maar de invull ing is op dit 
moment nog volop in voorbereiding 
en ik acht mij niet bevoegd en in staat 
hierop op dit moment vooruit te 
lopen. 

De heer Van Tets is niet ongelukkig 
met het afvoeren van de agenda van 
wetsontwerp 17 467, de kinderbijslag-
voorstellen. 

Hij zegt verheugd te zijn over het 
door mij in de Tweede Kamer geuite 
voornemen, haast te maken met de 

invoering van leeftijdsdifferentiatie in 
de kinderbijslag. Hij vraagt daarbij, of 
dan tegelijkertijd het sluitstuk van de 
studiefinanciering tegemoet kan 
worden gezien. 

Over het vraagstuk van de studiefi-
nanciering kan ik op dit moment 
helaas weinig zeggen. In het verleden 
is vaak de noodzaak, te komen tot een 
nieuw stelsel van studiefinanciering, 
uiteengezet. Invoering van een nieuw 
stelsel per 1 januari 1983 is, voor 
zover mijn informatie strekt, in ieder 
geval uitgesloten. 

Desondanks deel ik zeker de 
mening van de heer Van Tets, dat het 
voor velen zeer belangrijk is, dat 
duidelijkheid gaat ontstaan over de 
oplossing van het vraagstuk van de 
studiefinanciering. 

Ook de heer Van Dalen heeft het 
wetsontwerp met betrekking tot de 
kinderbijslag dat nu van de agenda is 
afgevoerd, aan de orde gesteld. Hij 
vindt het een goede zaak, dat er geen 
wijzigingen worden aangebracht in de 
hoogte van de kinderbijslag. 

De kinderbijslag is nu, volgens de 
heer Van Dalen, niet meer dan een 
bodemvoorziening. Ik ben dit wel 
eens met de heer Van Dalen. Ik wil er 
echter op wijzen dat de absolute 
noodzaak tot ombuigingen, zeer 
pijnlijke ingrepen onontkoombaar zal 
maken. 

Hierbij kan en wi l ik, ook voor de 
toekomst, ombuigingen in de zin van 
de kinderbijslag niet op voorhand 
buiten beschouwing laten. 

Op dit moment kan ik geen antwoord 
geven op de vraag van de heer Van 
Dalen of er nog wel geld beschikbaar 
is voor een nieuw stelsel van studiefi-
nanciering. Het is duidelijk - ik vertel 
uiteraard niets nieuws - dat de 
verslechterde financieel-economische 
situatie, de problemen om een nieuw 
stelsel in te voeren niet geringer 
maken. 

Ik ben het zeker met de heer Van 
Dalen eens, dat het aan te bevelen 
zou zijn, een nieuw stelsel van 
studiefinanciering tegelijk met de 
leeftijdsafhankelijke kinderbijslag in te 
voeren. 

Zoals ik echter al zei in antwoord op 
een vraag van de heer Van Tets, zie ik 
hiertoe op dit moment geen mogelijk-
heid. De leeftijdsdifferentiatie kan 
worden ingevoerd per 1 januari 1983. 
Voor de studiefinanciering van 
kinderen van achttien jaar en ouder is 
dat - ik zei dat reeds - , niet mogelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn 
volgende onderwerp betreft wets-
ontwerp 17 439: Verlenging en 
wijziging van de Tijdelijke Wet 
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De Graaf 

Arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector. Ik ben erkentelijk voor de 
medewerking van de Kamer aan de 
spoedprocedure. Ik heb begrip voor 
de bezwaren, juist in deze Kamer, 
tegen dergelijke procedures. Ik vraag 
echter begrip van de Kamer, hoewel 
ik begrijp dat de soepelheid van de 
Kamer voor dit voorstel minder ver 
reikt dan voor de snelheid bij de 
procedure van het vorige voorstel. 

Toch wi l ik ter verkrijging van 
begrip, nog iets ter toelichting 
opmerken. Bij het aantreden van het 
vorige kabinet lag een wetsontwerp 
bij de Tweede Kamer dat een structu-
rele regeling behelsde van de ontwik-
keling van de arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector. 

Het vorige kabinet heeft zich op 
deze problematiek bezonnen en is tot 
de conclusie gekomen dat er meer ti jd 
moest worden genomen voor nader 
beraad, voor nader overleg, alvorens 
de besluitvorming kon worden 
afgerond. 

De reden hiervoor is het inzicht, dat 
het hierbij gaat om een zeer complexe 
materie. Dit inzicht is door reacties 
vanuit de Kamer en van de betrokken 
organisaties op wetsontwerp 16 505 
nog verscherpt. Op grond van dit 
inzicht - ik neem aan dat dit de Kamer 
toch zal aanspreken - is men tot de 
conclusie gekomen dat t i jd voor nader 
beraad en voor nader overleg gewenst 
is. Het vorige kabinet trok deze 
conclusie aan het begin van dit jaar. 
De einddatum van de huidige wet, 30 
juni , was toen inmiddels niet ver meer 
weg. 

Na die datum zou geen instrument 
meer beschikbaar zijn tot beheersing 
van de ontwikkeling van de arbeids-
voorwaarden in de collectieve sector. 
Dat zou onverantwoord zijn. Daarom 
zijn na genoemd besluit voorbereidin-
gen getroffen teneinde een dergelijke 
situatie te voorkomen. 

Na overleg met de betrokken 
departementen heeft de Ministerraad 
besloten tot verlenging van de 
voorstellen van de huidige wet met 
enkele wijzigingen daarin. De late 
start en de ti jd gemoeid met de 
verdere voorbereidingsprocedure 
hebben ertoe geleid dat het wets-
ontwerp eerst eind mei bij de Kamer 
werd ingediend. 

Het wetsontwerp strekt ertoe 
beheersing mogelijk te maken van de 
ontwikkeling van de arbeidsvoorwaar-
den collectieve sector. Ik ben blij dat 
beide woordvoerders daarmee 
instemming hebben betuigd. Een 
beheersingsinstrument is onontbeer-

lijk gezien de noodzaak tot beheersing 
van collectieve uitgaven, waarvoor de 
overheid primair verantwoordeli jk is. 

Het gaat om grote belangen: 
behoud van collectieve voorzieningen 
en van werkgelegenheid. Beheersing 
van de ontwikkeling van de arbeids-
voorwaarden betekent dat er enig 
verschil is met de situatie bij de 
totstandkoming van de huidige wet. 
De heer van Tets heeft dat nadrukkelijk 
onderstreept. 

In het kader van Bestek '81 ging het 
om een bepaald offer dat werd 
gevraagd aan ambtenaren en trendvol-
gers, dat wi l zeggen degenen die voor 
de aanpassing van de salarissen op 
het trendmechaniek zijn aangewezen. 
De periode van Bestek '81 is inmiddels 
afgesloten. 

Thans gaat het om het beheersings-
instrument voor de ontwikkeling van 
de lonen in de gehele collectieve 
sector. De noodzaak geldt voor de 
gehele collectieve sector. Met mijn 
voorganger ben ik van oordeel dat 
een matigingsregime zou moeten 
gelden voor de gehele sector die, op 
welke wijze dan ook, collectief wordt 
gefinancierd. 

Ik acht het niet terecht het matigings-
regime slechts te blijven opleggen 
aan een bepaalde groep aan wie 
indertijd een offer is gevraagd en een 
andere groep, de niet-trendvolgers, 
ook thans te blijven uitzonderen, 
omdat een bepaald offer aan hen 
indertijd niet is gevraagd. 

In de discussie in de Tweede Kamer 
heb ik afgesproken nader te zullen 
overleggen over mijn voorstel, de wet 
ook toe te passen op niet-trendvolgers. 
Zonder dat nader overleg met de 
Kamer wordt het huidige beleid 
onveranderd voortgezet. 

De heer Van Dalen heeft de vraag 
gesteld of het nodig is, het via deze 
wet te doen voor de organen van 
uitvoering sociale verzekering. Hij 
heeft met name gewezen op de 
adviesaanvraag daarover die bij de 
SER ligt. 

Ik wacht met spanning en interesse 
het advies van de SER over die 
uitvoeringsorganisatie sociale 
zekerheid af. Het toepassen van de 
Wet arbeidsvoorwaarden collectieve 
sector betekent naar mijn overtuiging 
geen doorkruising van de daarin 
beoogde herziening. 

Ook in het kader van die herziening 
wordt ervan uitgegaan dat van 
overheidszijde regels kunnen worden 
gesteld ten aanzien van de arbeids-
voorwaarden van de uitvoeringsorga-
nen. De grond daarvoor is het gegeven 
dat de uitvoeringsorganen worden 

gefinancierd uit de collectieve midde-
len. Daar ligt de ratio voor bijzondere 
overheidsbemoeienis, gelijkelijk voor 
de gehele collectieve sector. 

Het toepassen van de wet voor de 
collectieve sector betekent niet het 
dwingend opleggen van een uniform 
systeem van arbeidsvoorwaarden. De 
situatie per sector is verschillend. Dat 
is het uitgangspunt, waarbij wordt 
aangesloten bij de toepassing van de 
wet. Naast de algemene regels 
worden per sector aanvullende 
specifieke regels gesteld, afgestemd 
op de in die sector afgesloten ca.o. 's. 

De verschillende situatie per sector 
of per groep betekent niet, dat het 
redelijk zal zijn van de ene groep wel 
een beheersing van de ontwikkeling 
van de arbeidsvoorwaarden mogelijk 
te maken maar van de andere groepen 
niet. 

Met mijn ambtsvoorganger ben ik 
van oordeel dat een matigingsregime 
zou moeten gelden voor de gehele 
collectieve sector. In dit opzicht 
spreekt het betoog van de heer Van 
Tets mij buitengewoon aan. Als ik de 
heer Van Dalen goed heb begrepen 
dan heeft hij dezelfde benadering. Hij 
had alleen een vraag voor de uitvoe-
ringsorganen sociale verzekeringen. 

Overigens hoop ik dat de heer Van 
Tets zijn betoog nog eens voorlegt 
aan zijn collega uit de Tweede Kamer, 
die daarover nog iets anders had 
gezegd. Anders neem ik het verhaal 
wel naar hem mee. 

Ik acht het niet terecht matigingsre-
gimes slechts te blijven opleggen aan 
een bepaalde groep waaraan destijds 
een bepaald offer is gevraagd en een 
andere groep, de niet-trendvolgers, te 
blijven uitzonderen, omdat een 
bepaald offer destijds aan hen niet is 
gevraagd. In de discussie in de 
Tweede Kamer heb ik afgesproken 
nader overleg te zullen plegen en 
daarover de Kamer te rapporteren. 

In de wet is een tweetal nieuwe 
bepalingen opgenomen die voorzien 
in het tot stand brengen van overleg 
op centraal niveau, respectievelijk het 
verzamelen van informatie en de 
rapportage daarover aan de Kamer. 

De heer Van Dalen heeft hieraan in 
positieve zin aandacht besteed. De 
strekking van mijn betoog is dat met 
de bepaling in de wet nog geen 
sprake is van een volgroeid overleg. Ik 
ben het wat dat betreft geheel met 
hem eens. 

Bewust is gekozen voor deze opzet 
die het kader heeft van een eerste 
stap op de weg naar een adequate 
structuur waaraan verder zal moeten 
worden gebouwd. 
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De heer Van de Zandschulp (PvdA): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik dank de 
Minister voor zijn beantwoording. 
Voor de Minister golden als criteria 
voor de vraag of de door hem aan de 
overzijde ontraden wetsontwerpen 
toch aanvaardbaar konden zijn de 
bescherming van de positie van de 
laagstbetaalden in het algemeen en 
die van de echte minima in het 
bijzonder. Ik vind dat geen slechte 
criteria. 

Als ik het wetsontwerp niet aan-
vaardbaar vind, dan meet ik dat aan 
precies dezelfde criteria. Het is 
inderdaad waar dat de oorspronkelijke 
wetsontwerpen ook bezwaren 
opriepen omdat bij sommige boven-
modale uitkeringen die opeenstapeling 
van kortingen wel wat fors uitviel. 
Toch zou dat met betrekkelijk kleine 
amenderingen recht te trekken zijn 
geweest. 

De Tweede Kamer heeft nu echter 
die te forse teruggang voor sommige 
bovenmodalen geheel afgewenteld 
op de lagere uitkeringen tot en met de 
minima en dat is, gezien de inkomens-
verhoudingen die wij nastreven, voor 
ons een onaanvaardbare koerswijzi-
ging. Ik herinner eraan dat de Minister 
juist om inkomenspolitieke redenen 
die amendementen in de Tweede 
Kamer heeft ontraden. 

Okay, in zijn afweging en in zijn 
hantering van de criteria zit kennelijk 
iets meer rek dan in die van ons, het 
zij zo. 

Ik ben blij dat er een notitie komt 
over een structurele aanpak van de 
echte minima. Wi j zien daar met 
belangstelling naar uit. 

Wi j hebben ook begrepen dat er 
een studie plaatsvindt en dat er 
nadere gegevens zullen komen over 
de reële koopkrachtcijfers van de 
verschillende categorieën echte 
minima. Het lijkt ons dat daaraan 
dringend behoefte bestaat. Het zal de 
discussie in deze Kamer en in dit land 
iets meer grond onder de voeten 
geven. 

Ik vind het jammer, dat de Minister 
nog niets wi l zeggen over de vraag 
hoe hij straks de tweede echte-minima-
operatie denkt in te vullen. Ik meen 
dat op het ministerie bij de voorberei-
dingen al een paar vragen aan de 
orde zijn geweest, bij voorbeeld op 
hoeveel aanvragen inzake zo'n nieuwe 
eenmalige operatie gerekend wordt. 
Waarvan gaat men uit? Die vraag is 
terdege relevant, ook in verband met 
wat de vorige week in de Tweede 
Kamer is gebeurd. 

De vraag is nog steeds niet beant-
woord of de extra bezuiniging van f60 
mil joen, die de Tweede Kamer de 
vorige week heeft gecreëerd dankzij 
De Korte en De Vries, toereikend is 
om het extra geslagen koopkrachtver-
lies van, zoals ik zojuist heb voorgere-
kend, ongeveer f 230 a f240 dit jaar 
geheel te compenseren voor alle 
echte minima. 

Dat is, denk ik, het verband tussen 
wat de vorige week in de Tweede 
Kamer is gebeurd en de vraag om 
hoeveel echte minima het straks zal 
gaan en of het aangenomen amende-
ment in het extra koopkrachtverlies 
voldoende kan voorzien. 

Ik verzoek de Minister, iets meer te 
zeggen over de vraag hoeveel echte 
minima er zijn. Voor zover ik weet 
was het aantal het vorige jaar nog niet 
bekend. Misschien zijn op het ministe-
rie op het ogenblik concretere gege-
vens beschikbaar. Op hoeveel aanvra-
gen denkt de Minister straks te 
kunnen rekenen? 

De heer Van Dalen (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb dankbaar 
genoteerd dat een fundamentele 
bezinning zal plaatsvinden. De 
toezeggingen, die de Minister heeft 
gedaan, ook ten aanzien van de 
aanpak van het minimabeleid - ik 
denk aan de wijze waarop hij een en 
ander ontvouwd aan de hand van 
hetgeen wij hem hebben aangereikt-
versterkt ons vertrouwen in zijn 
beleid, voor zover hem het voeren 
van dat beleid in de komende maanden 
nog gegeven is. 

Wij zijn met de Minister ervan 
overtuigd dat wij staan voor onont-
koombare ingrepen. Ik heb erop 
gewezen, dat een herschikking van 
middelen nog kan plaatsvinden. Het is 
noodzakelijk, dat de nood zo rechtvaar-
dig mogelijk wordt gespreid over alle 
groepen. 

Als wi j die wijsheid bij de verdere 
uitwerking kunnen realiseren in 
maatregelen, denk ik dat w i j vruchtbaar 
werk verrichten in het overleg tussen 
regering en parlement. 

Wat de collectieve sector betreft, 
kan ik de nadere uitleg inzake het 
volgen van deze weg bill i jken. 
Voorzien wordt in de arbeidsvoorwaar-
denharmonisatie binnen de sociale 
verzekering, wat de uitvoeringorganen 
aangaat. 

De Minister heeft gezegd, dat nog 
een SER-advies ontvangen moet 
worden over de reorganisatie, waarin 
men waarschijnlijk op dit soort 
punten ook ingaat. Voorts zal nader 
overleg worden gepleegd met de 

partners, die betrokken zijn bij de 
uitbreiding. Verder komt nog een nota 
in de Tweede Kamer aan de orde, 
waarover een discussie zal plaatsvin-
den. 

Wij wachten de ontwikkelingen 
rustig af. Bovendien krijgen wij nog 
wetsontwerp 16 505 te behandelen. 
Mocht er iets niet goed gaan in de 
verdere ontwikkeling dan hebben wi j 
nog alle gelegenheid, erop terug te 
komen. Voor zover ik het nu kan 
bekijken, is de redenering van de 
Minister echter redelijk te volgen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft nogal 
'achterover' geleund om de politieke 
betekenis van de koerswijziging, 
opgenomen in het wetsontwerp nr. 
17 468, te relativeren. Dat mag 
natuurlijk maar het hoeft voor ons 
niet. 

Wat betreft de mededeling, dat de 
verdere herziening van de kinderbij-
slag per 1 januari 1983 zou moeten 
kunnen ingaan maar dat een nieuwe 
studiefinanciering zeker niet met 
ingang van die datum kan functione-
ren, rijst de vraag, hoe de zaken zullen 
verlopen. 

Wij hebben dan immers te maken 
met de categorie van de in de leeftijds-
afhankelijkheid hoogste kosten en 
bijdragen. Zal dit niet inhouden dat, 
gelet op de financiële situatie, de 
beperkingen voor de lagere leeftijds-
groepen veel sterker zullen moeten 
zijn dan wanneer tegelijkertijd een 
studiefinanciering voor de groep 18 
tot 27 jaar wordt ingevoerd? Hoe zal 
een en ander in de tussenliggende 
fase in het vat worden gegoten? 

Niet duidelijk is, mij nog of wi j wat 
betreft wetsontwerp nr. 16 505 blijven 
afgaan op een semi-structurele 
oplossing of dat er sprake zal zijn van 
een structurele oplossing. 

Ten slotte kan ik bevestigen dat ik 
een wat ander accent heb gelegd dan 
de heer De Korte aan de overzijde 
deed waar het gaat om wetsontwerp 
nr. 17439. 

Ik herinner eraan, dat wij in deze 
Kamer een eigen verantwoordelijkheid 
kennen. Wanneer wi j hier slechts 
zouden optreden als papegaaien voor 
onze collega's aan de overzijde, zou 
dit weinig zinvol zijn. Het is dan ook 
niet voor het eerst, dat er een afwijkend 
standpunt wordt ingenomen en het 
zal ook niet voor het laatst zijn. 
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Minister De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat er tussen de 
heer Van de Zandschulp en mij wel 
enig verschil van mening zal blijven 
bestaan over de toetsing van de 
criteria; over die criteria zélf zijn wij 
het wel eens. 

Ik herinner eraan dat ik de wetsvoor-
stellen, zoals zij er lagen, op grond 
van de overwegingen, die men in de 
stukken kan terugvinden, heb verde-
digd. Echter, op een bepaald moment 
moet men de politieke realiteit in acht 
nemen en ik meen dat enige relative-
ring in dit opzicht op haar plaats is. 

Ik heb in dit verband al herinnerd 
aan de gang van zaken in de jaren 
1976, 1980 en 1981. Ik denk, dat wi j 
elkaar wat dit betreft niet zullen 
naderen, hoewel de geachte afgevaar-
digde erkende dat er ook in andere 
opzichten wat problemen zijn. 

Hij is blij met de notitie, die thans 
wordt voorbereid. Hij wacht het stuk 
af en ik kan daarop nu ook niet 
ingaan. In dit stuk zullen de cijfers 
ongetwijfeld beter en uitvoeriger 
worden gerubriceerd. Graag verneemt 
hij van mij cijfers over de aantallen 
mensen, die straks een beroep 
kunnen doen op de regelingen voor 
de echte minima. 

Ik kan hem hooguit meedelen om 
welke groep het de vorige keer ging 
maar in eerste instantie heeft hij al 
gezegd, dat niet bekend is, of die 
aantallen ongeveer gelijk zullen zijn. 
Er geldt nu inderdaad een grotere 
bekendheid met die regeling. De 
vraag inzake het aantal kan ik nu niet 
beantwoorden. 

Ik kan slechts zeggen, dat extra 
middelen wel beschikbaar zijn om 
voor de echte minima iets extra's te 
doen. De concrete invull ing vormt 
echter nog een onderwerp van nader 
overleg. Wij zijn met de voorbereiding 
daarvan bezig en op de afronding 
moet worden gewacht. 

De heer Van Dalen heeft instemming 
betuigd met mijn reactie op zijn 
betoog. Hij onderstreept nog eens het 
nut van een fundamentele bezinning, 
vooral voor de echte minima. Hij 
verwijst ook naar een stelselwijziging 
in de sociale verzekering. 

Het zou natuurlijk het beste zijn dat 
men aan de hand van dit soort 
concrete voorstellen voor 1983 tot een 
invulling kon komen, maar 100% 
zekerheid daarover kan ik zeker niet 
verschaffen, te meer omdat deze 
week een eerste oriënterend overleg 
met de Tweede Kamer plaatsvindt. 

Een tweede mondeling overleg vindt 
plaats in augustus en daarna nog een 

UCV. Daarom heb ik gezegd dat de tijd 
natuurlijk erg kort is, maar dat naar 
mijn meninq veranderingen en ombui-
gingen in de sociale zekerheid het best 
geplaatst kunnen worden in het 
perspectief van fundamentele verande-
ringen. 

De geachte afgevaardigde is 
gelukkig redelijk overtuigd door mijn 
argumenten inzake het wetsontwerp 
voor de collectieve sector. Ik ben ook 
blij met zijn steun en eigenlijk de 
steun van de hele Kamer. Ik waardeer 
die in hoge mate, omdat die steun 
uitermate nuttig kan zijn in het 
gesprek met de organisaties die bij de 
zaak zijn betrokken, dat nog moet 
plaatsvinden. 

Pas na dat overleg en na de rappor-
tering aan de Kamer zal ik tot een 
definitieve invull ing van het aanwij-
zingsbesluit kunnen overgaan. 

De heer Van Tets zei dat de motive-
ring voor de koerswijziging voor hem 
niet had gehoeven. Ik begrijp dat. Het 
was een beetje een reactie op de 
politieke discussie hierover. Ik 
meende verschillende kanten van de 
zaak te moeten laten zien. 

De heer Van Tets heeft nog enige 
indringende vragen gesteld over de 
leeftijdsafhankelijkheid voor de 
kinderbijslag per 1 januari 1983 en het 
niet gelijktijdig invoeren van de 
studiefinanciering. Ik verwacht wel 
dat hieruit problemen zullen voort-
vloeien, maar ik kan dat nog niet 
helemaal overzien. Het zou prachtig 
zijn als beide systemen gelijktijdig 
konden worden gerealiseerd. Lukt dat 
niet, dan verwacht ik toch niet dat 
daardoor voor de jongere kinderen 
minder zal worden uitgekeerd dan 
volgens de voorstellen die tot nu toe 
zijn gedaan. 

De toename van de bedragen tot 17 
jaar is gebaseerd op de kinderbijslagen 
voor kinderen tot en met 17 jaar. Het 
overige bedrag moet gereserveerd 
blijven voor de studiefinanciering. In 
de verdeling daarvan dient mijns 
inziens op grond daarvan geen 
verandering te komen. Een gescheiden 
doorvoering lijkt mi j , zo nodig, 
mogelijk. Ik hoop in ieder geval dat 
het mogelijk is, maar ik voorzie wat 
problemen, die wij duidelijk onder 
ogen moeten zien. Wij moeten niet 
wachten tot de afronding van de 
studiefinanciering, omdat men over 
dit vraagstuk politiek nogal gelijklui-
dend denkt. 

De heer Van Tets vroeg of wets-
ontwerp 16505, het semi-structurele 
karakter van de ingreep door de 
overheid, verder wordt behandeld, 
dan wel of die weg wordt verlaten, 

om te werken aan een structurele 
wetgeving op basis van een door de 
SER u i t te brengen advies. Mijn 
taxatie tot nu toe is, dat wi j moeten 
doorgaan met de semi-structurele 
oplossing van wetsontwerp 16 505, 
dat hier en daar wat moet worden 
aangepast, in aansluiting op de 
reacties die daarop vanuit de politiek 
en het maatschappelijk leven zijn 
gekomen. 

Ik zou de voorkeur geven aan een 
structurele oplossing, maar ik ben 
bang dat dit niet lukt binnen de ti jd 
die daarvoor beschikbaar is. Daarom 
stel ik mij voor eerst door te gaan met 
wetsontwerp 16 505. Als een SER-ad-
vies is uitgebracht, kan op dit punt 
een structurele wetgeving plaatsvin-
den. 

De beraadslaging wordt gesloten 

De Voorzitter: Zoals afgesproken, 
zullen wij nu overgaan tot een aantal 
stemmingen. 

Ik stel voor, over de motie-Oskamp 
c.s. (stuk nr. 120b), ingediend bij de 
behandeling van wetsontwerp 17419, 
te stemmen aan het begin van de 
eerstvolgende vergadering. 

De heer Oskamp (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zojuist begrepen dat 
de eerstvolgende vergadering op 24 
augustus zal plaatsvinden. Het in 
stemming brengen van de motie is 
dan volstrekt zinloos. Ik verzoek u dan 
ook de motie nu in stemming te 
brengen. 

De Voorzitter: Wij moeten ons 
aanstonds in het College van Senioren 
opnieuw beraden over de vraag, of op 
6 juli a.s. een vergadering zal plaats-
vinden. 

De heer Vermeer (PvdA): Is er 
bezwaar tegen, de stemming nu te 
doen plaatsvinden? 

De Voorzitter: Ik heb er geen bezwaar 
tegen, maar het is hier de gewoonte 
de stemming over een motie te doen 
plaatsvinden de eerstvolgende 
gelegenheid na de vergadering 
waarin zij is ingediend, opdat de 
fracties zich kunnen beraden. Wat mij 
betreft, kan ook op dit moment de 
stemming over de motie plaatsvinden, 
indien men daarvoor gereed is. 

De heer Vermeer (PvdA): Ik had 
gedacht dat wi j vandaag over de 
motie zouden stemmen, omdat het in 
beginsel de laatste vergadering voor 
het zomerreces zou zijn. 

De Voorzitter: Wij hebben eerder 
aangekondigd, dat op 6 juli nog een 
vergadering zou plaatsvinden. Dit 
hangt echter op dit moment inderdaad 
in de lucht. 
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Voorzitter 

Naar mij blijkt, heeft het College 
van Senioren er geen bezwaar tegen, 
de stemming over de motie-Oskamp 
c.s. nu te doen plaatsvinden. 

Ik stel nader voor, dienovereenkomstig 
te besluiten. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Oskamp c.s. over de heffing 
van schoolgeld in het cursusjaar 
1982-1983 (gedrukt stuk Eerste 
Kamer, zitting 1981-1982, nr. 120b). 

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

D 
De heer Heijne Makkreel (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij hebben 
het met deze motie wat moeili jk 
gehad, omdat de bedoelingen van de 
indiener op zichzelf bepaald onze 
sympathie hebben. Er is tegen de 
motie echter het staatsrechtelijke 
bezwaar aan te voeren, dat een 
verkapte amendering op een wets-
ontwerp dat in de Tweede Kamer een 
zeer duidelijke en op dit punt zeer 
bewust aangebrachte vorm heeft 
gekregen, wat moeili jk ligt. 

Deze zaken tegen elkaar afwegende, 
heeft onze fractie toch moeten 
besluiten haar stem tegen deze motie 
uit te brengen. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De CDA-fractie kan deze 
motie evenmin steunen, aangezien in 
de motie bij de Regering erop wordt 
aangedrongen het schoolgeld in vier 
termijnen te heffen terwij l de wet (het 
wetsontwerp zoals het voor ons ligt 
en, naar wij verwachten, tot wet zal 
worden verheven) in artikel 7, lid 3, 
voorschrijft een heffing in twee 
termijnen. Het is naar ons oordeel dan 
niet mogelijk aan te dringen op vier 
termijnen. 

De motie wordt bij zitten en opstaan 
verworpen. 

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

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Wijziging van de 
School- en cursusgeldwet 1972 
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(herziening heffingsregeling school-
geld, alsmede verhoging schoolgeld 
en schoolgeldvrije voet) (17419). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De fractie van de CPN 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wenst te worden tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Wijziging van de Wet op 
het Wetenschappelijk Onderwijs 
(herziening regeling examengeld) 
(17430). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de CPN en de PPR, 
alsmede van de fractie van de PvdA 
de leden Maassen, Cnoop Koopmans, 
Simons, De Rijk en Vleggeert, wordt 
aantekening verleend, dat zij geacht 
wensen te worden tegen het wets-
ontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Beperking van de 
stijging van de uitkeringen krachtens 
een aantal sociale verzekeringswet-
ten, van een aantal uitkeringen en 
pensioenen krachtens enige andere 
wetten en van de bedragen van het 
wettelijke minimumloon per 1 juli 
1982(17 468). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PvdA, D'66, de 
PPR en de CPN wordt aantekening 
verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsontwerp te 
hebben gestemd. 

Aan de orde is de stemming over het 
wetsontwerp Verlenging en wijziging 
van de Tijdelijke Wet Arbeidsvoor-
waarden collectieve sector (17439). 

Dit wetsontwerp wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de PPR en de CPN 
wordt aantekening verleend, dat zij 
geacht wensen te worden tegen het 
wetsontwerp te hebben gestemd. 

De vergadering wordt van 17.56 uur 
tot 19.30 uur geschorst. 

School- en cursusgeldwet 
Examengeld 
Sociale zekerheid 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van de wetsontwerpen: 

Invoering van een bijzondere 
verbruiksbelasting van motorrijwielen 
en wijziging van de bijzondere 
verbruiksbelasting van personen-
auto's (17380); 

tijdelijke verhoging van de inkonv 
stenbelasting en de loonbelasting in 
het kader van het werkgelegenheids-
beleid 1982(17 440). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met grote belangstel-
ling vanmiddag in deze Kamer 
geluisterd. Ik realiseer mij eens te 
meer, na uw inleiding van dit debat, 
dat hier enkele wetsontwerpen aan de 
orde zijn en dat wi j geen reprise 
hebben van de algemene financiële 
beschouwingen. 

Wanneer ik de Kamer dan zo heb 
beluisterd, is de verleiding om dat te 
doen en daarmee eigenlijk een beetje 
buiten de door u bepaalde orde te 
treden, erg groot. 

Een groot gedeelte van de betogen 
van de heren Zoon en Van Tets 
bestond uit algemene financiële 
beschouwingen. Ik wi l er daarom niet 
uitvoerig op ingaan, maar mij tot 
enkele opmerkingen op dat terrein 
beperken. 

Ik onderschrijf de analyse van de 
heer Van Tets. Als gevolg van de 
sterke stijging van de collectieve 
uitgaven zijn de belasting- en premie-
drukte hoog opgelopen. Daarin ligt 
een belangrijke verklaring voor ons te 
hoge loonkostenniveau. Dat heeft dan 
weer een aantal gevolgen, die weer 
leiden tot stijging van uitgaven die op 
hun beurt weer kunnen leiden tot een 
verdere verhoging van belasting- en 
premiedruk. Het is dus een soort van 
vicieuze cirkel. 

De heer Van Tets heeft geconsta-
teerd dat ondanks de ombuigingen en 
ondanks de loonmatigingen het 
financieringstekort niet daalt en dat 
dus de rente, althans uit dien hoofde, 
evenmin daalt. Dat is nog zwak 
uitgedrukt. Het financieringstekort is 
opgelopen tot een zorgwekkend hoog 
niveau. 

Hoewel ik met het algemene deel 
van het betoog van de heer Van Tets 
in hoofdlijnen kan instemmen, is toch 
bij mij de indruk gebleven dat hij 
meer oog heeft voor schadelijke 
effecten, de ernstige nadelen en de 
schadelijke doorwerking van de 
stijging van de collectieve lasten dan 
voor de in mijn ogen minstens zo 
erge, zo niet veel ergere nadelen van 

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 
Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 5 2 9 



Van der Stee 

het veel, en veel en veel te hoge 
financieringstekort. 

In het rijtje van te hoog opgelopen 
zaken in onze economie dat de heer 
Van Tets noemde, namelijk de 
collectieve uitgaven, de lastendruk en 
de lonen, had naar mijn oordeel het 
financieringstekort - naar mijn 
mening een verhullende term voor 
'steeds meer lenen' - niet mogen 
ontbreken. 

Ook dat steeds meer lenen - dat wi l 
ik de Kamer met grote nadruk voor-
houden - verergert onze economische 
problemen. Dat staat herstel van de 
marktsector in de weg en heeft 
daarmee een desastreuze uitwerking 
op de werkgelegenheid, niet alleen 
voor deze generaties maar ook voor 
toekomstige generaties. 

In de Voorjaarsnota en in het debat 
daarover aan de overzijde heb ik 
daaraan uitvoerig aandacht besteed. 
Mijn zorgen over de huidige hoogte 
van het financieringstekort vormden 
ook de achtergrond voor de kritische 
kanttekeningen die ik de vorige week 
heb geplaats bij het 'Hollands Glorie'-
scenario. 

Om misverstanden die in deze 
Kamer blijkens het betoog van een 
enkeling daaromtrent zijn gerezen, te 
voorkomen of zo nodig weg te 
nemen, herhaal ik dat ik mi j niet heb 
uitgelaten over het komende SER-ad-
vies inzake het middellange-termijnbe-
leid. Daarover beraadt de SER zich 
immers nog en daarop mag en kan ik 
niet vooruit lopen, ook niet na het 
uitdrukkelijke verzoek van mevrouw 
Bischoff van Heemskerck. Ik heb 
slechts kanttekeningen geplaatst bij 
één onderdeel van het middellangeter-
mijnbeleid, namelijk bij de gedachte 
van een meerjarige loonmatiging in 
combinatie met lastenverlichting voor 
werknemers. Die kanttekeningen 
waren ingegeven door de euforie die 
daaromtrent in de discussies rond de 
SER heen ontstond - niet in de SER 
zelf - en door mijn vrees dat het 
Hollands Glorie-scenario in het 
denken van velen buiten de SER, een 
vluchtweg leek te worden om aan 
noodzakelijke ombuigingen te 
ontkomen. 

In de discussie over dat scenario 
dreigden de ernstige gevolgen van 
het veel te hoge financieringstekort 
uit het oog te worden verloren. Zou 
onze budgettaire uitgangspositie 
gezond zijn, dus wanneer wij wat dat 
betreft in de Franse situatie verkeerden 
- voor de rest wil ik dat niet hopen -
dan zou er te praten zijn over verant-
woorde marges voor het nemen van 

het risico van tijdelijke tekortvergro-
t ing. 

Nu die marges al in onze 
uitgangspositie ver, zeer ver zijn 
overschreden, mag er niet op worden 
gerekend dat zich inverdieneffecten 
van de gehele operatie zullen voordoen. 
Dat was de kern van mijn betoog in de 
Tweede Kamer. 

Door tijdelijk nog meer te lenen dan 
wij nu reeds doen, zouden onze 
structurele problemen verder worden 
verzwaard. Daardoor zou het resteren-
de financiële weerstandsvermogen 
van bedrijven tot nul worden terugge-
bracht, voor zover het daar nu al niet 
zit. Op dat punt is het niet verantwoord, 
meer risico's te nemen. 

De heer Van Tets wees er terecht op 
dat loonmatiging leidt tot verlaging 
van de sterk loongevoelige overheids-
uitgaven. Dat leidt echter niet 
onmiddelli jk tot een vermindering van 
het financieringstekort. Hij leze daar 
de macro-economische verkeningen 
van twee jaar geleden nog maar eens 
op na. In de eerste jaren staat daar 
namelijk een even grote belastingder-
ving tegenover. In vroeger tijden 
- t o e n wi j nog onderscheid maakten 
tussen de nominale en de reële 
begrotingsruimte - gold de vuistregel 
dat 1 % loonstijging voldoende 
belastingen opleverde om de 1 % 
loonstijging van ambtenaren te 
betalen. 

Welnu, men mag het algebraïsch 
zien; het omgekeerde geldt ook. Het 
gaat per slot van rekening om de 
economische inverdieneffecten. 

Een gelijktijdige belastingverlichting 
voor werknemers bovenop de 
loonmatiging vertaalt zich dan ook in 
de eerste jaren volledig in een 
budgettair gat. Pas na enige jaren 
zouden normaliter - dus niet in de 
huidige uitgangssituatie - inverdienef-
fecten van de loonmatiging ontstaan. 

Die effecten zouden dan voortvloei-
en uit wat meer economische groei, 
enig herstel van winsten en een 
vermindering van de werkloosheid. 

Door het aanvankelijk verder laten 
oplopen van het financieringstekort, 
door als overheid nog meer te gaan 
lenen, wordt het winst- en vermogens-
herstel van bedrijven juist weer 
belemmerd, evenals de economische 
groei. 

Om die reden zeg ik, zegt mijn 
thesaurier-generaal en zegt het 
Ministerie van Financiën dat dit niet 
de weg is via welke een herstel van de 
investeringen, van onze produktieca-
paciteit en van het groeivermogen 
van onze economie mag worden 
verwacht. 

Ik heb het Centraal Planbureau het 
totale effect niet laten uitrekenen; de 
heer Van Tets vroeg hiernaar. In het 
komende SER-advies zullen berekenin-
gen van het CPB ongetwijfeld niet 
ontbreken. 

Ik ben ervan overtuigd dat de 
inverdieneffecten van loonmatiging 
slechts kunnen worden verwezenlijkt, 
als de overheid tegelijkertijd en niet 
daarna de voorwaarden schept 
waardoor bedrijven daadwerkelijk de 
gelegenheid krijgen tot het financieren 
van nieuwe investeringen. Deze 
ruimte moet de overheid scheppen 
door zelf minder te lenen en dus om 
te buigen in de consumptieve sfeer. 

Er mag geen misverstand over 
bestaan dat loonmatiging van groot 
belang blijft. Ik heb deze gedachte 
verleden week niet afgewezen. 
Hiervoor mogen wij echter niet het 
tekort laten oplopen, want dan legt de 
overheid immers toch beslag op 
middelen die nodig zijn voor het 
bewerkstelligen van nieuwe investerin-
gen. 

De loonmatiging mag niet worden 
afgekocht met een verlaging van de 
belasting. Voor zo'n verlaging zal 
eerst het financieringstekort moeten 
zijn teruggebracht. Dit was de bood-
schap die ik de Tweede Kamer 
verleden week wilde brengen en de 
essentie van mijn betoog aldaar. 

De heer Zoon vroeg zich af wie 
garandeert dat het bedrijfsleven de 
geboden ruimte benut om te investe-
ren, zolang de wereldeconomie 
stagneert en de binnenlandse vraag 
mede als gevolg van de ombuigingen 
verder terugloopt. Ik kan hierop met 
enkele tegenvragen reageren. 

Stel dat wi j het financieringstekort 
voorlopig niet terugdringen. Wie 
garandeert dan dat wi j dit later 
inlopen? Wie garandeert dat onder 
die omstandigheden het bedrijfsleven 
wel investeert? Dergelijke garanties 
kan niemand geven. 

Ik ben ervan overtuigd dat onder de 
omstandigheid van handhaving van 
een veel te groot tekort herstel van 
investeringen niet kan worden 
verwacht. Deze garantie durf ik te 
geven. 

Ik was even afgeleid. Wij hebben 
een nieuwe staatslening afgesloten 
van 1,25 miljard gulden. Het verheugt 
mij dat wi j weer zover hebben kunnen 
komen. 

Ik durfde de genoemde garantie te 
geven, omdat wij dan de al jaren lang 
bestaande situatie vervolgen, waarin 
investeringen door consumptie zijn 
verdrongen en het de bedrijven 
ontbreekt aan de nodige middelen 
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voor het doen van nieuwe investerin-
gen. Als het financieringstekort wel op 
korte termijn wordt teruggedrongen en 
de overheid wel minder gaat lenen, 
komen middelen vrij voor het in stand 
houden van bedrijven. 

Ik heb bij interruptie al gezegd dat 
een gulden die, bij gelijkblijvende 
liquiditeitsquote, niet in de vorm van 
belastingen of leningen door een 
belegger aan ons wordt gegeven, in 
het circuit blijft. Men denkt toch niet 
dat hij die gulden in zijn zak houdt? 
Dit was de essentie van mijn interrup-
tie. 

Wi j mogen internationaal herstel 
niet afwachten. Als wij dit doen, zijn 
wi j zeker te laat. In feite moeten wi j 
anticiperen op dit herstel. 

De garantie dat nieuwe investerin-
gen daadwerkelijk zullen plaatsvinden, 
waarnaar de heer Zoon vroeg, gaf ik 
hem graag, maar deze is niet te 
geven. Het hangt af van de bereidheid 
tot investeren bij de bedrijven. 

Internationaal wordt voor het 
komende jaar enige opleving van de 
wereldeconomie verwacht. Dat zal 
ongetwijfeld positief uitwerken op de 
bereidheid tot investeren. Daarop 
moet het beleid inspelen en wij zullen 
dus tijdig moeten zorgen voor het 
vrijmaken van ruimte voor investerin-
gen, voor zover en zo goed als wij dat 
kunnen. 

De heer Zoon sprak in dat verband 
nog eens over de bekende vraag, die 
in veel politieke discussies wordt 
opgeworpen en waarvan ik weet dat 
zijn eigen partij daarover eigen 
denkbeelden koestert, namelijk het 
risico - naar mijn gevoelen het 
vermeende risico - dat ombuigingen 
op korte termijn een vraaguitval tot 
gevolg kunnen hebben. 

Ik heb de Kamer net gewezen op de 
gulden, die hoe dan ook wordt 
besteed. Ik wi l eraan toevoegen, dat 
wij al jarenlang met vraaguitval te 
maken hebben. Dat is echter niet een 
consumptieve vraaguitval, waarvoor 
sommigen vrezen, maar een investe-
ringsuitval die leidt tot afbraak van 
produktiecapaciteit. Zonder een stap 
terug in de consumptieve sfeer zal die 
investeringsuitval niet ongedaan 
kunnen worden gemaakt. Hier en daar 
en in sommige partijen leeft de vrees 
voor vraaguitval sterk. Zij berust op 
miskenning van de werkelijkheid. 

Wij hebben jarenlang een te hoog 
consumptieniveau gekend; de 
consumptie groeide twee of drie keer 
zo snel als het nationaal inkomen. Het 
effect is geweest, dat er geen ruimte 
voor investeringen was. Het effect in 

de gehele westerse wereld was een 
ongelooflijke werkloosheid. Ik herinner 
de Kamer aan de jaren 1957-1958, de 
ti jd van de Korea-crisis en de ti jd van 
het kabinet-Drees. Dat kabinet 
bereikte eem daling van 5% van de 
consumptie door forse en scherpe 
bestedingsbeperkingen. 

Binnen het jaar was het economisch 
herstel bereikt. Men kan daarover een 
hoop zeggen, maar soms is het wel 
eens goed naar het verleden te kijken 
om te zien hoe drastische maatregelen 
en drastische consumptiebeperkingen 
toch grootse effecten kunnen teweeg-
brengen. Natuurlijk moeten wi j 
rekening houden met verschillen in de 
situatie. 

De Voorzitter: Sprak u over het jaar 
1957-1958? De Korea-crisis speelde 
zich in het begin van de jaren '50 af. 

Minister Van der Stee: Neemt u mij 
niet kwalijk! Mijn kennis van de 
jaartallen is niet groot. Het was in 
ieder geval in de t i jd van de Korea-cri-
sis. 

De Voorzitter: Die was meen ik in 
1950-1951. 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Een te hoog consumptieni-
veau, onder meer gevoed door de 
collectieve sector, is immers oorzaak 
van investeringsuitval. Daardoor zijn 
de investeringen juist verdrongen. De 
remedie kan dan toch niet zijn de 
oorzaak van de kwaal ais oplossing 
aan te prijzen! 

De heer Zoon is ingegaan op de 
werkgelegenheidseffecten van de 
solidariteitsheffing. Misschien nog 
vernuftiger dan zijn collega's aan de 
overkant van het Binnenhof heeft hij 
mij rekensommetjes voorgelegd en 
gevraagd of ik het daarmee eens ben. 

Ik zou dat zo graag, omdat hij zo 
vaak zulke interessante en boeiende 
beschouwingen houdt. Maar het spijt 
mij. 

Ik wi l echter eerst nog een paar 
algemene opmerkingen maken. Het 
berekenen van, het discussiëren over 
en het beoordelen van partiële 
werkgelegenheidseffecten is op 
zichzelf een uiterst boeiende bezigheid, 
maar doet geen recht aan de onderlin-
ge samenhang van het gevoerde 
overheidsbeleid, in het bijzonder van 
het werkgelegenheidsbeleid. 

Juist bij het werkgelegenheidsbeleid 
is het zo merkwaardig dat er een 
voortdurende roep om partiële 
effecten klinkt. Bij geen ander beleid 
is immers - en daarom is het zo 
merkwaardig - zo krachtig aangedron-
gen op een onderling samenhangend 
beleid. 

Niet voor niets heeft de Regering 
daarom een werkgelegenheidsplan 
opgesteld, een plan dat past in het 
totale beleid. Het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid is immers 
een geïntegreerd sociaal-economisch 
en financieel beleid. Daarover heeft 
nooit een misverstand bestaan, bij 
niemand! Daarom blijft het voor mij 
hoogst onduidelijk waarom zo 
veelvuldig gevraagd wordt naar 
partiële effecten. 

Ik zou dit ook als antwoord wil len 
zien op de becijferingen van de heer 
Veen en op de vraag van de heer 
Rijnvos over mijn afweging tussen de 
opbrengsten van de BVB en de 
berekeningen die de heer Rijnvos 
aanhoudt. 

Ik wens de effecten niet zo partieel 
te beoordelen als, ook met name op 
dit punt, de heer Rijnvos doet. In de 
memorie van antwoord heb ik 
overigens een aantal zeer kritische 
kanttekeningen geplaatst en ik wens 
ze hier herhaald te zien bij een eerste 
rapport van een particulier organisa-
tiebureau. 

Ik acht de bezwaren van de maatre-
gel voor de motorbranche aanvaard-
baar in het licht van de argumenten 
die voor de nieuwe belasting pleiten. 

Ik kom nu terug op de methode van 
de heer Zoon. Naar mijn mening trekt 
hij toch iets te gemakkelijk conclusies 
uit citaten als hij de definitie van 
heffingen aanhaalt. Deze definitie 
luidt: door de overheid opgelegde 
betalingen die primair een ander doel 
dienen dan het vullen van de schatkist. 

Vervolgens zegt de geachte afge-
vaardigde, dat wil een en ander 
helemaal in de definitie passen, de 
heffing in verband moet zijn te 
brengen met een onderdeel van het 
werkgelegenheidsplan. 

Mijnheer de Voorzitter! Het spijt 
mij, maar zelfs bij de meest vrije of 
stringente interpretatie is dit mij toch 
niet duidelijk. De solidariteitsheffing 
dient voor de financiering van het 
werkgelegenheidsplan, niet voor het 
vullen van de schatkist. Ik snap dan 
ook niet goed waarom ik dan op grond 
van de door de heer Zoon gegeven 
definitie ook nog over de onderdelen 
van het plan moet praten. Ik zou 
voorts nog wil len opmerken, dat het 
ook niet goed mogelijk is om op een 
verantwoorde wijze partiële effecten 
te berekenen. 

Mag ik nu een paar kritische 
opmerkingen maken over het reken-
sommetje van de heer Zoon. De heer 
Zoon trekt bruto en netto werkgelegen-
heidseffecten van elkaar af. Hij 
vermenigvuldigt het aandeel van de 
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solidariteitsheffing en de totale 
financiering ermee, hij neemt een 
andere tabel en gooit bij wijze van 
spreken - met verschuldigd respect 
voor deze hooggeachte afgevaardig-
de - een aantal getallen in een 
cocktailshaker, waarna hij concludeert 
tot een negatief effect van de solidari-
teitsheffing. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik stel het 
opzettelijk een beetje zo voor, niet om 
de heer Zoon meer te plagen dan 
strikt noodzakelijk is, maar wel om 
duidelijk te maken dat het niet zo 
mechanisch werkt. 

Het verschil tussen bruto en netto 
werkgelegenheidseffecten wordt 
uiteraard in belangrijke mate bepaald 
door de effecten van de financiering, 
maar niet geheel en niet onderdeel 
voor onderdeel, want het totale 
werkgelegenheidsplan, uitgaven en 
financieringen, is doorgerekend door 
het CPB. Hieruit zijn integraal netto 
werkgelegenheidseffecten gekomen. 

Ik denk dat het niet juist is, daarop 
vervolgens percentages te zetten en 
daaruit conclusies te trekken over de 
aanvaardbaarheid van maatregelen in 
het licht van de werkgelegenheidsdoel-
stellingen. 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Bischoff van Heemskerck zou graag 
weten welke effecten de accijnsverho-
gingen voor bier en frisdranken per 1 
januari 1982 hebben gehad op de 
werkgelegenheid in de betrokken 
branche. 

Zij hoopt daarmee wat meer 
houvast te krijgen in de discussie 
tussen de pessimistische branche-or-
ganisaties en de, althans in dit 
opzicht, wat meer optimistische 
Ministervan Financiën. Dit is trouwens 
een van de weinige opzichten waarin 
hij optimistisch genoemd mag 
worden. 

Ik heb zoeven al uitvoerig gesproken 
over de betekenis van partiële 
werkgelegenheidseffecten. In de 
Tweede Kamer is daarover ook 
gediscussieerd. Ik wi l daar nog aan 
toevoegen dat ik al vaker heb gewezen 
op het ontbreken van voldoende, 
vaststaande cijfers om hieruit precieze 
conclusies te kunnen trekken. 

Ik heb er ook weinig behoefte aan, 
meer aanvechtbare cijfers aan die 
discussie toe te voegen! Als ik 
gegevens over de bier- en de frisdran-
kenbranches zou hebben, dan zou ik 
daarbij wil len zeggen dat cijfers op 
een zo korte termijn mij weinig 
zeggen. 

Er zijn niet alleen veel factoren die 
deze cijfers kunnen beïnvloeden, 

maar op een zo korte termijn kunnen 
factoren als seizoeninvloeden en 
hamstereffecten (deze kunnen zich 
grootscheeps hebben voorgedaan) 
wel degelijk een rol spelen. Ik ben 
bang dat men voorbarige conclusies 
zou trekken. 

Mevrouw Bischoff heeft gevraagd 
of de resultaten van de studiegroep 
begrotingsruimte nog een rol zullen 
spelen bij de voorbereiding van de 
begroting voor 1983. Dat zal jammer 
genoeg niet kunnen, omdat het 
rapport hoogst waarschijnlijk pas eind 
augustus klaar zal zijn. Ik wil daaraan 
toevoegen dat het rapport zich zal 
concentreren op en zich voor een 
groot deel zal bezighouden met de 
bewaking van de opgestelde en de 
door de Kamer gefiatteerde en 
geaccordeerde begroting. Ook daarbij 
speelt de beheersbaarheid van de 
overheidsfinanciën een grote rol. 

De heer Christiaanse en mevrouw 
Bischoff hebben gevraagd om een 
gloedvol betoog ter verdediging van 
de solidariteitsheffing 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou bijna 
zeggen: dat is een gotspe! Het moet 
een duidelijk betoog zijn en het moet 
een overtuigend betoog zijn. 

Hij, die de politieke geschiedenis 
van het laatste halfjaar gevolgd heeft, 
weet dat de partij waarvan ik het 
voorrecht heb haar op deze plaats te 
mogen vertegenwoordigen - hoewel 
ik niet als parti jman Minister van 
Financiën ben geworden, maar ik ben 
toch een parti jman die toevallig op dit 
moment Minister van Financiën is -
niet zo enthousiast is over de solidari-
teitsheffing. Laten wi j de dingen bij 
hun naam noemen! 

Natuurlijk waren wi j , die pleiten 
voor verlaging van de collectieve 
lastendruk, daar geen voorstander 
van. Maar als er een politiek akkoord 
wordt gesloten en de collega's voeren 
hun deel van het akkoord uit, dan is 
het mijn diepe overtuiging dat het dan 
ook mijn plicht is, mijn deel daarvan 
uit te voeren! Op die basis zijn wi j met 
elkaar in zee gegaan en op die basis is 
er een besluit genomen. 

Ik zou deze Kamer wil len zeggen: er 
komt nog een argument bij. Ik sta 
voor een afschuwelijk financieringste-
kort. Wat ik in de Tweede Kamer 
gezegd heb, wil ik herhalen. 

Ik wens dat gat niet groter te maken 
dan strikt genomen noodzakelijk is. 
Zelfs wanneer wij de belastingverho-
gingen die wij hier vragen, gereali-
seerd zien, dan nog stabiliseert zich 
de lastendruk, als w i j ten minste niet 
naar het tweede cijfer achter de 
komma gaan kijken. 

Het is naar mijn gevoel helaas, 
helaas, helaas noodzakelijk dat deze 
tijdelijke heffing doorgang vindt. Wij 
kunnen deze op dit ogenblik niet 
missen. 

Ik kan mij niet veroorloven financie-
ringstekorten eindeloos te laten 
oplopen. Ik kan mij niet veroorloven 
nieuwe staatsleningen te gaan 
uitschrijven wanneer de laatste nog 
niet is volgestort; voor dat di lemma 
kom ik langzamerhand te staan. Ik wil 
de heer Abma zeggen dat ik mij zeker 
geen slachtoffer voel van een versla-
ving aan tijdelijke lastenverzwaring. 

In dat verband heeft mevrouw 
Bischoff ook gevraagd naar de 
zogenaamde KNIL-heffing. Die heffing 
heeft alleen voor 1981 gegolden, 
zodat terzake wel degelijk van een 
tijdelijke en eenmalige heffing sprake 
was. Daarnaast is voor 1982 het tarief 
van de inkomstenbelasting volledig 
voor inflatie gecorrigeerd, waarna 
vervolgens, in het kader van het 
belastingplan voor 1982, de respectie-
ve schijven met 1 % zijn ingekort. 

De heer Christiaanse heeft in zijn 
betoog over de toetsing van dit 
wetsontwerp aan de Grondwet 
gewezen op het vraagstuk van de 
terugwerkende kracht van belasting-
wetten. 

Nu heeft hij, de hemel zij dank, 
daarbij zelf al relativerende opmerkin-
gen gemaakt, omdat het voornemen 
tot de solidariteitsheffing al voor 1 
januari bestond, zij het dat daarna 
geruime tijd ongewisheid is blijven 
bestaan. 

Zijn concrete vraag of het eerder is 
voorgekomen dat halverwege het jaar 
een voorstel is ingediend tot belasting-
verhoging, beantwoord ik met een 
verwijzing naar het vrij recent voor-
beeld van de kinderaftrek, die per 1 
oktober 1978 werd vervangen door 
kinderbijslag. 

Ook al is het dus vaker voorgekomen 
dat een lastenverzwaring in de loon-
en inkomstenbelasting in de loop van 
het jaar is gerealiseerd, de voorbeelden 
liggen zeker niet voor het opscheppen. 
Dat is maar gelukkig ook, omdat het 
natuurlijk zonder enige twijfel - de 
geachte afgevaardigde heeft daar 
volstrekt gelijk in - beter is lastenver-
zwarende maatregelen in de inkonv 
stenbelasting voor de aanvang van 
het kalenderjaar tot stand te brengen. 

Dat voorkomt situaties zoals hij 
heeft aangegeven, waarbij in geval 
van aanslagen die in de eerste helft 
van het jaar worden opgelegd aan 
emigranten of in overlijdensgevallen 
het niet verhoogde tarief geldt. 
Immers, het moment van het opleggen 
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van de aanslag is bepalend voor het 
tarief. 

Over het late ti jdstip waarop de 
solidariteitsheffing zijn beslag krijgt 
maakt de heer Christiaanse terecht 
behartigenswaardige opmerkingen. 
Mij past slechts het boetekleed aan te 
trekken. Dat doe ik bij dezen. 

Als hij echter wil aangeven hoe erg 
de zaak thans is met een verwijzing 
naar de voetnoot op de geleidenota 
bij het inmiddels bij de werkgevers 
gearriveerde loonbelastingmateriaal, 
dan past daarbij een relativering van 
mijn kant. 

Een dergelijke voetnoot is niet 
ongebruikelijk omdat met name bij de 
voorbereiding van de loonbelastingta-
bellen in de praktijk steeds vooruit 
moet worden gelopen op de behande-
ling van de desbetreffende wetsont-
werpen, niet alleen in de Eerste, maar 
ook in de Tweede Kamer. 

Dat is nu eenmaal de slavernij 
waarin de computers ons hebben 
gebracht. Dat is ook het gevolg van de 
nog steeds beperkte drukcapaciteit 
van de Staatsdrukkerij. Ik geef graag 
toe dat het zeker niet fraai is dat wij 
de gebruikelijke egards ten opzichte 
van dit Huis niet hebben kunnen 
betrachten. Ik vraag daarvoor begrip, 
juist vanwege de positie van de 
inhoudingsplichtigen. 

Wij hebben al eerder betoogd dat 
de koppeling aan de Voorjaarsnota, 
waarmee de behandeling van het 
Werkgelegenheidsplan weer samen-
hing, wel degelijk bepalend is geweest 
voor het ti jdstip waarop de besluitvor-
ming over de solidariteitsheffing haar 
beslag kon krijgen. 

Ik heb daar reeds een aantal 
politieke opmerkingen over gemaakt, 
die dat duidelijk hebben gemaakt. Dat 
schilderde de situatie zoals die voor 
het kabinet bestond. Daarna heeft ook 
de Tweede Kamer die relatie gelegd 
en dat heeft opnieuw tot enige 
vertraging geleid. Dat is de reden dat 
er nu dit spoeddebat moet zijn. Ik 
dank de Kamer ervoor dat zij bereid is 
dit te doen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Zoon heeft zich afgevraagd of in de 
solidariteitsheffing en daarmee in de 
loon- en inkomstenbelasting een 
regionale component had kunnen 
worden ingebouwd. Hij geeft mij zelfs 
in overweging, die suggestie in 
gedachten te houden voor een 
volgende gelegenheid. Ik zou dit niet 
wil len doen. 

Ik meen dat het ondenkbaar is, de 
loon- en inkomstenbelasting niet 
uniform toe te passen. Het zou anders 

namelijk betekenen dat de loon- en 
inkomstenbelastingtabellen moeten 
variëren per regio. Het lijkt mij, dat 
zulks een onaanvaardbare verwarring 
teweeg zou brengen. Ik zou wel eens 
het aantal actiegroepen uit de zwaarst 
belaste regio wil len kunnen tellen als 
dat doorging. 

Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde de heer Rijnvos heeft 
wat kanttekeningen gemaakt bij het 
voorstel betreffende de bijzondere 
verbruiksbelasting van personenauto's 
en motorri jwielen. Ik geef toe dat het 
een tweeledig wetsontwerp betreft. 

Ik ken het bezwaar van een combi-
natie van onderwerpen in één wets-
ontwerp, dat in het bijzonder in dit 
Huis een rol speelt. Ik heb er toch ter 
wille van een spoedige behandeling 
de voorkeur aan gegeven. Daarbij 
speelt een rol dat ik meende en meen 
de instemming van de Kamers met 
beide onderwerpen te kunnen 
verkrijgen. De herziening van het 
tarief voor personenauto's is immers 
niet controversieel te noemen. 

De invoering van een bijzondere 
verbruiksbelasting van motorfietsen 
was in het parlement mede door de 
partij, die de heer Rijnvos vertegen-
woordigt, zelf geopperd. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
goede nota genomen van de relative-
rende opmerkingen betreffende de 
betekenis van de budgettaire op-
brengst van de nieuwe belasting van 
motorri jwielen. Ik constateer met 
instemming dat de geachte afgevaar-
digde deze nieuwe belasting in het 
begrotingsbeeld van 16 november 
1981 een zinvolle plaats toeschrijft. Hij 
meent dat de situatie sindsdien 
zodanig is verslechterd dat deze 
waardering nu opnieuw moet worden 
bezien. Ik ben het ermee eens, dat de 
situatie sinds november 1981 zorgwek-
kender is geworden. 

Ik wi l het beeld van de kinderduim 
in het gat van de dijk in de dezen 
gebruikend ook spreken van een 
bedreigde dijk. Ik ben het ermee eens 
- daarover kan geen twijfel bestaan -
dat ingrijpende maatregelen nodig 
zijn om de vloed te keren. Ik was in 
november 1981 en ik ben medio 1982 
van mening dat het een slechte zaak 
is, een partij zandzakken ter waarde 
van f 10 miljoen structureel op 
jaarbasis, die thans wordt aangevoerd 
om die dijk te versterken, naar de 
afzenders terug te sturen. 

Ik geloof dat ik dit het CDA in de 
Tweede Kamer niet kan aandoen. Ik 
teken daarbij aan dat ook andere dan 
budgettaire redenen in dezen niet uit 
het oog mogen worden verloren. 

De gedachte om motorfietsen in 
een bijzondere verbruiksbelasting te 
betrekken is niet nieuw. In vorige 
belastingplannen is daarover ook wel 
eens gesproken. Gezien de overeen-
komst tussen personenauto's en 
motorri jwielen ligt de vraag voor de 
hand of ook motorri jwielen niet onder 
een bijzondere verbruiksbelasting 
zouden moeten worden gebracht. 

Per slot van rekening gaat het in 
beide gevallen om een gemotoriseerd 
vervoermiddel, dat zeer wel te 
onderscheiden is van een autoped en 
een wandelstok. 

Mijnheer de Voorzitter! De gebruiker 
schaft zich zowel de auto als de 
motorfiets aan uit overwegingen van 
snel en gemakkelijk vervoer. Een 
politieke partij, die in deze Kamer niet 
is vertegenwoordigd, had zelfs 
bezwaren tegen het vergelijken van 
motorfietsen met personenauto's. 

Natuurlijk kan men de verschillen 
veel nadruk geven en vervolgens de 
belasting van motorfietsen afwijzen. 
Ik denk echter dat ik sterk sta met de 
benadering, dat het bij de auto gaat 
om de vervoersfunctie, zakelijk, 
persoonlijk, recreatief, beroepsmatig 
en sportief en dat die functie ook bij de 
motorfiets voorop staat. 

Aldus is het heel begrijpelijk dat de 
Tweede Kamer eind 1981 de gedachte 
van een bijzondere verbruiksbelasting 
van motorfietsen heeft opgepikt, toen 
nog een bijdrage nodig was om een 
gat in te vullen, dat in het kader van 
de frisdrankaccijns was geslagen. 

De heer Veen beziet de verlaging 
van de gebouwenpremies te zeer los 
van het pakket van maatregelen, 
waarin die verlaging is opgenomen. Ik 
denk hierbij ook aan de verhoging van 
de energietoeslag aan de opschorting 
van de SIR-heffing, aan de structurele 
verhoging van de outillagepremie en 
aan de maatregelen in de marktsector. 

Ik zou hier nog bij kunnen noemen 
de in het kader van de Voorjaarsnota 
1982 voorgestelde lastenverlichting 
voor het bedrijfsleven ad f 1 mil jard. Ik 
wi l de geachte afgevaardigde met 
nadruk vragen, nog eens maar dit 
totaal-pakket te zien. Men moet deze 
kwesties niet te geïsoleerd benaderen. 

Ik zou opnieuw willen waarschuwen 
voor benaderingswijzen met betrek-
king tot maatregelen, die slechts een 
onderdeel van het totale beleid 
vormen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Rijnvos heeft in het kader van de 
gewenste rust aan het WIR-premief-
ront gevraagd, of het mogelijk is, 
eventueel na enige studie een limita-
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tieve opsomming te geven van de 
factoren, die tot premieverandering 
kunnen leiden. 

Ik ben het met hem eens - en 
hiervan heb ik ook uitdrukking 
gegeven in de Tweede Kamer - dat 
rust aan dit premiefront ten goede 
komt aan de effectiviteit van het 
WIR-instrument. 

Echter, er moet ook ruimte blijven 
voor verbetering van het instrument 
en het aanscherpen ervan. Ik vraag 
mij af, of een dergelijke limitatieve 
opsomming die ruimte niet zodanig 
zou beperken dat onder bepaalde 
omstandigheden geen adequate 
beleidsreactie zou kunnen volgen. 
Ook is het mogelijk dat die reactie 
zodanig zou zijn dat geen extra 
duidelijkheid zou worden geschapen. 

De Voorzitter: Is mijn conclusie juist, 
dat u inmiddels bent overgegaan tot 
de behandeling van wetsontwerp nr. 
17 345? 

Minister Van der Stee: Inderdaad. Het 
loopt een beetje door elkaar heen 

De Voorzitter: Dat is niet overeenkom-
stig de afspraak, maar vooruit 

Minister Van der Stee: Ik dacht juist 
dat het uw bedoeling was, dat de 
verschillende wetsontwerpen gelijktij-
dig zouden worden behandeld. Ik heb 
u blijkbaar verkeerd begrepen. 

De Voorzitter: Het ging om de eerste 
groep van wetsontwerpen, maar gaat 
u door. 

Minister Van der Stee: Er is kennelijk 
sprake van een misverstand. Ik ben 
graag bereid om de behandeling van 
dit wetsontwerp nog even uit te 
stellen. 

De Voorzitter: Neen, u bent juist zo 
ijverig bezig met een enthousiast 
betoog. 

Naar mij blijkt heeft de Kamer er 
geen bezwaar tegen, bij deze beraad-
slaging ook wetsontwerp nr. 17 345 te 
betrekken. 

Mitsdien is tevens aan de orde de 
voortzetting van de behandeling van 
het wetsontwerp Goedkeuring van de 
Beschikking van 28 december 1981, 
nr. 081-2791 (Stcrt. 250), t o t wi jz ig ing 
van de Beschikking wijziging investe-
ringsbijdragen alsmede wi jz iging van 
het structurele niveau van de WIR-ba-
sispremies voor gebouwen, installa-
ties, zeeschepen en overige bedrijfs-
middelen en wi jz iging van enkele 
desinvesteringsbetalingster mijnen 
(17345). 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb geen behoefte aan 
de zojuist bedoelde limitatieve 
opsomming maar het is de taak van 
welk kabinet dan ook om iedere 
eventuele wijziging van belang voor 
het WIR-premiefront, waarmee toch 
de uiterste zorgvuldigheid moet 
worden betracht, haar eigen motive-
ring te geven. 

Ik geloof echter niet dat de rust aan 
het premiefront tot gevolg moet 
hebben - en ik meen dat de heer 
Rijnvos en ik hierover niet van 
mening verschillen - dat maatregelen 
achterwege blijven, die de werking 
van de WIR kunnen verbeteren. Ik 
denk met hem aan het tegengaan van 
oneigenlijk gebruik van WIR-gelden. 

In dit verband vraagt de heer 
Rijnvos wanneer concrete voorstellen 
te verwachten zijn. Mijnheer de 
Voorzitter! Het is niet mogelijk, 
concreet aan te geven wanneer het 
desbetreffende wetsontwerp zal 
worden ingediend. 

Er wordt aan gewerkt, maar ik kan 
niet voorspellen wanneer het zover 
zal zijn. Ik hoop het voorstel binnen 
afzienbare ti jd aan de Ministerraad te 
kunnen voorleggen. 

De geachte afgevaardigde vraagt 
mi j , of ik kan toezeggen dat in de 
toekomst elke overheveling van 
gelden uit het WIR-fonds achterwege 
zal bli jven. Mijnheer de Voorzitter! Als 
ik op dit punt keiharde toezeggingen 
zou doen, zou ik daarmee te kennen 
geven, dat de WIR in de toekomst 
altijd en volledig buiten iedere 
afweging zou worden gehouden, 
welke omstandigheden zich ook 
zouden voordoen. Welnu, dat gaat mij 
te ver. 

Een dergelijke toezegging kan en 
wil ik niet doen. Zoiets zou in deze 
tijden beslist onjuist zijn. Ik wi l in dit 
verband dan ook volstaan met de 
verwijzing naar de intentie, die 
spreekt uit de formuleringen, gebruikt 
in de nota naar aanleiding van het 
verslag, verzonden aan deze Kamer. 
Daaruit blijkt dat ook het kabinet 
liever het WIR-fonds ongemoeid had 
gelaten wanneer de budgettaire 
problematiek niet zo nijpend was 
geweest. 

De heer Schinck is diep ingegaan 
op het gebrek aan effectiviteit van de 
WIR-faciliteiten. Hij heeft gelijk dat 
nog geen econometrische schattingen 
over het effect van de WIR zelf 
mogelijk zijn geweest. Daarvoor 
ontbreken ook nu nog voldoende 
ervaringscijfers. 

De WIR wordt vergeleken met de 
voorheen bestaande investeringsaf-

trek. Mijns inziens zijn er echter 
redenen om aan te nemen, dat de 
effectiviteit van de WIR die van de 
investeringsaftrek overtreft. 

Ik noem één aspect. Ondernemers 
kunnen met 100% zekerheid hun 
WIR-bijdrage aan de investeringskos-
ten genieten. De vordering uit hoofde 
van de WIR op de Staat der Nederlan-
den blijkt als een dekking voor 
externe financiering te worden 
geaccepteerd. Daarmee wordt die 
financiering vergemakkelijkt. 

Ik blijf bij mijn mening, dat er geen 
sprake kan zijn van enigerlei teleurstel-
ling omtrent het aspect van de WIR. Ik 
zeg de heer Schinck graag toe dat wi j 
wanneer de cijfers dat toelaten de 
WIR zeker zelfstandig op haar effecti-
viteit zullen onderzoeken. 

Aan een nieuw onderzoek op dit 
ogenblik heb ik weinig behoefte. Wij 
moeten onze energie voorshands 
richten op het verbeteren en stroom-
lijnen van de WIR. Met name op dat 
punt heb ik nog wel eens wat twijfels 
geuit. 

De heer Schinck vroeg wie de eerst 
verantwoordeli jke Minister voor het 
WIR-beleid is. Terecht heeft hij 
opgemerkt dat de Minister van 
Economische Zaken heeft geclaimd 
de eerst verantwoordelijke bewinds-
man voor het algemene beleid te zijn. 
Dat wi l echter niet zeggen dat hij het 
alleen voor het zeggen heeft. Ik wijs 
de geachte afgevaardigde op de 
gedeelde verantwoordeli jkheid. 

De heer Schinck merkt op dat de 
Minister van Economische Zaken niet 
steeds als eerste ondertekenaar van 
de verschillende wetsontwerpen 
optreedt. Dat komt doordat in de Wet 
op de inkomstenbelasting de Minister 
van Financiën is opgedragen, na het 
nemen van een WIR-beschikking ter 
zake van wijzigingen in de basispre-
mies een wetsontwerp ter goedkeuring 
in te dienen. 

In de WIR is aan de Minister van 
Economische Zaken opgedragen, een 
wetsontwerp inzake de energie- en de 
milieutoeslag in te dienen. In een 
verschil in ondertekening van wetsont-
werpen mag de heer Schinck derhalve 
geen aanwijzing vinden inzake de 
verantwoordeli jkheid voor het 
gehele WIR-beleid. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben 
begonnen met te zeggen dat ik geen 
reprise wilde geven van de algemene 
financiële beschouwingen. Ik ben toch 
op enkele punten ingegaan. De Kamer 
heeft nog veel andere onderwerpen 
aangeroerd. Het zou geen probleem 
zijn, daar nog een uur of anderhalf 
uur over te spreken. 
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Aan het begin van mijn betoog heb 
ik echter gerefereerd aan het agenda-
punt dat opnieuw door u werd 
geannonceerd. Ik hoop dat de Kamer 
mij wil vergeven dat ik toch heb 
getracht, in de buurt van dat agenda-
punt te bli jven. 

De vergadering wordt van 20.20 uur 
tot 20.44 uur geschorst. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de Minister zeer 
erkentelijk voor de uitvoerige aandacht 
die hij aan mijn interventie heeft 
geschonken en ook - of misschien 
nog meer - voor het feit dat het hem 
speet dat hij mijn berekeningen moest 
afkraken. Dat siert de Minister. Nu wi l 
ik hem gelijk geruststellen: spijt 
behoeft hij niet te hebben, want mijn 
sommen staan nog recht overeind. 
Maar daarover zo dadelijk. 

De Minister heeft weer eens 
uitvoerig zijn betoog tegen het 
financieringstekort herhaald. Wij 
hebben dit vaak gehoord. Ik krijg wel 
eens de indruk dat hij het financierings-
tekort ziet als de kwaal. Maar het 
financieringstekort is natuurlijk een 
symptoom. De Minister is echter niet 
de enige die daar moeilijkheden mee 
heeft. 

Hij heeft mijn vraag wie eigenlijk 
gerandeert dat er wordt geïnvesteerd 
als het bedrijfsleven meer ruimte 
krijgt, beantwoord met een tegen-
vraag, namelijk wie garandeert dat er 
wel geïnvesteerd wordt als de 
wereldeconomie aantrekt. Hoewel de 
Minister en niet ik hier vragen dient te 
beantwoorden, ga ik er toch maar 
even op in. 

Wanneer de wereldeconomie 
aantrekt, nemen de winstverwachtin-
gen toe. En toenemende winstver-
wachtingen lokken investeringen uit. 
Dat gebeurt niet als de consumptie 
terugloopt. Maar, zo zegt de Minister, 
er is helemaal geen sprake van een 
teruglopende consumptie; er is geen 
sprake van consumptie-uitval maar 
van investeringsuitval. Ik ben het 
ermee eens dat er sprake is van 
investeringsuitval, maar consumptie-
uitval is er ook. Kijk maar naar tabel 
1.4 in het eerste hoofdstuk van het 
Centraal Economisch Plan. 

Mijn vraag is nu: zijn als gevolg van 
de consumptiedaling de investeringen 
toegenomen? Het antwoord is: neen! 
En zegt het Centraal Plan Bureau niet 
dat de consumptieve vraag beschermd 
moet worden? 
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Waar de Minister mee zit en zal 
blijven zitten, is dat de door hem 
noodzakelijk geachte daling van de 
consumptie en de daling van de 
overheidsuitgaven moeten 
worden opgevangen door een stijging 
van de investeringen. Hoe hij dit wi l 
bereiken, is mij ook na zijn herhaalde 
betoog niet duidelijk geworden. Dat is 
ook een uitzonderlijk moeilijk punt. Ik 
hoop dat ik dit zojuist, in antwoord op 
de aan mij gestelde vragen, ook heb 
duidelijk gemaakt. 

De Minister heeft ook nog iets 
gezegd over mijn suggestie een 
regionale differentiëring van belasting-
tarieven toe te passen. Hij heeft 
gezegd dat hij daar niet voor voelt. Hij 
zei: je moet de actiegroepen eens 
horen in gebieden waar die zwaardere 
belasting komt te drukken. Mijn vraag 
is dan: wie regeert er eigenlijk in ons 
land, de actiegroepen? 

Ik kom nu bij mijn sommen. De 
Minister heeft wat langer werk gehad 
om mijn berekeningen aan te vallen 
dan ik zelf nodig had om deze te 
brengen. Dat vind ik een goed teken. 
Allereerst heeft de Minister mij 
verweten dat ik met netto effecten 
had gewerkt; dat ik als het ware van 
de bruto-effecten van hetwerkgelegen-
heidsplan de netto-effecten had 
afgetrokken. Dat is geen origineel 
gebaar van mij . Ik citeer even wat op 
blz. 77 van het Werkgelegenheidsplan 
wordt gezegd. 

In een tabel worden de bruto-effec-
ten genoemd en daarboven staat: 'De 
financiering van het plan geschiedt uit 
een extra beroep op de kapitaalmarkt, 
verlaging van de WIR-premies en 
belastingverhoging. De negatieve 
impulsen van deze beide laatste' - dat 
zijn dus de WIR-premies en de 
belastingverhoging - 'op de werkgele-
genheid zijn in de berekeningen 
verdisconteerd en verklaren het 
verschil in tabel 9,2, tussen de bruto-
en netto-effecten van hetwerkgelegen-
heidsplan'. Het verschil heb ik dus 
gehaald uit de berekening van de 
Regering zelf en dat verschil bedraagt 
6.500 arbeidsjaren.Deze 6.500 arbeids-
jaren gaan verloren als gevolg van 
een WIR-verlaging van 250 min. en 
een belastingverhoging van 635 min. 
op transactiebasis. Dat is totaal 885 
min. 

De 885 min. vormen dus het bedrag 
dat uit deze twee belastingen beschik-
baar komt voor het werkgelegenheids-
plan. Nu zegt de Minister dat ik het 
bedrag van 885 min. toereken aan een 
onderdeel van het plan en dat ik als 
het ware partieel te werk ga. Dat is 
helemaal niet waar. Ik ga niet partieel 
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te werk. Ik laat het bedrag nl. los op 
het totale plan van 2.960,5 min. Ik 
heb namelijk heel goed geluisterd naar 
hetgeen de Regering bij herhaling 
heeft gezegd. Zij zei dat men de 
WIR-vermindering en de verhoging 
van de belastingen niet mag toereke-
nen aan een onderdeel van het plan 
doch dat deze dienen voor de finan-
ciering van het plan in zijn totaliteit. 

Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de 
opbrengst van de twee belastingen, te 
weten een verlaging en een verhoging, 
niet toegerekend aan een onderdeel 
van het plan maar aan het totale plan 
van 2.960,5 min., die tezamen 19.500 
arbeidsjaren creëren. Dit zijn geen 
netto-arbeidsjaren maar bruto-ar-
beidsjaren. 

Als ik dan hoor wat de Minister zegt 
over hetgeen ik heb gedaan, krijg ik 
de indruk dat ik klare wi jn heb 
geschonken maar dat de Minister aan 
het 'shaken' is geweest. Wanneer de 
Minister dan tegen mij zegt dat hij 
niet gelooft dat hij deze cijfers door 
nog zwakkere cijfers kan vervangen, 
geef ik hem groot gelijk. Ik ben 
benieuwd of hij alsnog met wat beters 
zal komen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd 
dat ik bij het opsommen van elementen 
die te hoog zijn opgelopen, zeker ook 
het financieringstekort had moeten 
noemen. Dat is zeker zo. Hij heeft 
voorts op mijn verzoek - daar ben ik 
hem erkentelijk voor - duidelijk 
gemaakt in welke mate compenseren-
de verlagingen in de uitgaven optreden 
bij minder stijging van ambtenarensa-
larissen in het kader van een algemene 
loonmatiging. 

Ik maak daaruit op dat het cijfer van 
3 mil jard, dat de Minister in de Tweede 
Kamer heeft genoemd, inderdaad het 
saldo is dat aan meer belastingderving 
optreedt dan aan uitgavendaling per 
jaar in een scenario, zoals door prof. 
Schouten ontworpen. Ik neem dit aan, 
tenzij de Minister mij terzake corrigeert. 

In het algemeen heeft de Minister er 
de nadruk op gelegd dat het eerste 
dat moet gebeuren het in de hand 
krijgen van het financieringstekort is. 
Tot nu toe zijn de resultaten wat dat 
betreft mager geweest, om het zacht 
uit te drukken. 

Ik vraag mij af of het betoog van de 
Minister betekent dat hieraan nu een 
nieuwe prioriteit zal worden gegeven. 
De Minister heeft een vergelijking 
getrokken met de reactie op de 
Korea-crisis. Ik begreep dat hij de 
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reactie op de Korea-crisis heel wat 
beter vond dan de reactie op de 
verschillende oliecrises in de jaren 
70 . 

Minister Van der Stee: Ik moet mij 
zelf corrigeren. Bij de Korea-crisis zijn 
een aantal maatregelen genomen. De 
bestedingsbeperking van 5% die ik 
zojuist noemde, vond plaats in 1957 
of 1958. 

De heer Van Tets (VVD): De Korea-cri-
sis van 1951 en de bestedingsbeper-
king van 1957 zijn inderdaad twee 
verschillende zaken. Ik herinner mij de 
Korea-crisis van 1951 wat beter dan 
de bestedingsbeperking in 1957. Ik 
blijf denken dat de reactie op de 
Korea-crisis is geweest de 5% mati-
ging. 

Er was toen 5% loonsverhoging bij 
een inflatie van 10%. Ik begrijp dat de 
Minister dat toch een meer adequate 
reactie heeft gevonden dan wat wi j in 
de jaren '70 hebben laten zien. Is dit 
een indicatie voor het soort reactie 
dat volgens de Minister nodig is in 
1983? Ik weet niet meer hoe de 
financiën van de Staat er in 1951 voor 
stonden. Het zou interessant zijn om 
daarover ook iets te horen. 

Wat de solidariteitsheffing in 
engere zin betreft heeft de Minister 
zich beroepen op het politiek akkoord 
van het kabinet-Van Agt II. In hoeverre 
geldt dat akkoord nog? Hoe het ook 
zij, de Minister heeft zeer de nadruk 
gelegd op de omvang van het f inan-
cieringstekort. Dat is natuurlijk een 
argument van belang, maar dan nog 
is mijn fractie van mening dat met 
deze solidariteitsheffing de meest 
ongewenste variant van het opvullen 
van de lacune is gekozen. 

Ik moet mevrouw Bischoff inderdaad 
toegeven dat Bestek '81 voornamelijk 
door de PvdA te vuur en te zwaard is 
bestreden. In de praktijk van alle dag 
is ook toen wel eens gebleken dat 
D'66 zich soms in die praktijk van alle 
dag beter kon vinden met CDA en 
VVD. 

D 
De heer Rijnvos (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De invoering van de 
bijzondere verbruiksbelasting voor 
personenauto's is uiteraard het 
belangrijkste op dit moment bij 
wetsontwerp 17 380. Wij zouden nog 
graag drie aspecten daarbij aan de 
orde wil len stellen. Vanmiddag is al 
gebleken dat dit een heel omstreden 
wetsontwerp betreft. 

Wat het werkgelegenheidsaspect 
betreft heeft de Minister gereageerd 

in die zin dat men bij de analyse van 
de werkgelegenheidseffecten van een 
dergelijk voorstel, niet alles kan 
meenemen. Er zou altijd wel iets aan 
de aandacht ontsnappen, zodat men 
nooit vooraf met exacte zekerheid kan 
zeggen welk werkgelegenheidsaspect 
een dergelijk voorstel heeft. Op het 
eerste gezicht lijkt dat aannemelijk. De 
werkelijkheid is doorgaans zo gecom-
pliceerd dat wi j die niet in volle 
omvang kunnen analyseren. Wij 
kunnen niet alle zandkorrels aan het 
Scheveningse strand tellen of alle 
druppels die vallen uit een onweersbui. 

Het gaat erom dat wij vooral bij een 
aangelegenheid als deze zo veel 
mogelijk rekening houden met het 
werkgelegenheidsaspect dat op het 
moment waarop de voorstellen 
worden gedaan, kan worden geanaly-
seerd. Voor ons is de grote zorg dat 
de reactie van de Minister als strekking 
heeft, zich te onttrekken aan reële, 
objectieve en wetenschappelijke 
analyses van de directe werkgelegen-
heidseffecten die een dergelijke 
maatregel oplevert. 

Wij hopen dat dit niet de bedoeling 
is, want dat zou een onttrekken 
betekenen aan directe gevolgen van 
maatregelen als deze. Dat is moeili jk 
verteerbaar. Wij nemen dan ook aan, 
dat beleidsverantwoordelijke mensen 
hiervoor de verantwoordeli jkheid 
wil len en durven nemen. 

Dat brengt mij tot het tweede 
aspect van dit voorstel, te weten het 
substitutie-effect. In eerste aanleg 
hebben wi j al gezegd dat er inderdaad 
van een zekere substitutie van 
personenauto's en motorri jwielen 
sprake is. Het een vervangt voor 
bepaalde consumenten tot op een 
bepaalde hoogte het ander. Voor ons 
is een bron van zorg waar de grens is 
gelegen. 

Wij vragen de Minister, of het 
huidige voorstel steunt op de intentie 
dat een verdere grensverlegging niet 
meer plaatsvindt en of wij op dit 
moment niet impliciet in het vooruit-
zicht hebben dat het volgende jaar of 
het jaar daarop een bijzondere ver-
bruiksbelasting voor bromfietsen 
respectievelijk voor gewone fietsen 
wordt voorgesteld. Is met dit voorstel 
uit een oogpunt van fiscale wetgeving 
werkelijk de grens bereikt? 

Het derde aspect van het voorstel is 
het budgettaire effect. Wij hebben 
berekend - dat is door de Minister 
niet bestreden - dat het effect belang-
rijk is verminderd, vooral gezien de 
verslechterende ontwikkeling sinds 16 
november van het vorige jaar. De 
Minister is er evenwel, zij het met 

slechts enige zandzakken aan de dijk, 
grote waarde aan blijven toekennen. 
Wij wi l len hem daarbij niet storen. 

Wanneer wij deze drie aspecten op 
een rijtje zetten en wi j voor en tegen 
van het gehele voorstel afwegen - dat 
was ook de strekking van het beraad 
dat wij in onze fractie hebben gehad -
moeten wi j de Minister vragen , op 
een reële wijze rekening te houden 
met de werkgelegenheidseffecten die 
op het moment kunnen worden 
berekend en die konden worden 
berekend. Daarmee wordt naar onze 
mening op dit punt voor de toekomst 
een duidelijke grens bereikt. Wanneer 
aan deze twee vrij strikte wensen van 
onze kant wordt voldaan - 'voorwaar-
den' is een wat te zwaar woord - dan 
is de CDA-fractie bereid, dit wets-
ontwerp te aanvaarden. 

De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik weet niet of de Minister 
het graag wil weten, maar wij horen 
graag wat de vraag aan de Minister 
betekent dat hij rekening moet 
houden met reële werkgelegenheidsef-
fecten. Waarmee moet de Minister 
precies rekening houden? 

De heer Rijnvos (CDA): Deze vraag 
houdt concreet het volgende in. Bij 
voorbeeld bij de introductie van de 
verhoging van de accijnzen op bier en 
op alcoholhoudende dranken en bij 
dit voorstel zijn analyses gemaakt 
vanuit de desbetreffende bedrijfstak-
ken. Wij vragen, deze analyses bij 
nieuwe voorstellen in de voorberei-
ding van de wetsontwerpen mee te 
nemen en van commentaar te 
voorzien. 

Minister Van der Stee: Dat is gebeurd. 

De heer Veen (VVD): Dit interesseert 
de Minister niet, zoals hij met zoveel 
woorden heeft gezegd. Hij heeft 
gezegd dat hij het gat moet vullen en 
dat hij hiervoor het risico van een 
aantal arbeidsplaatsen neemt. 

De heer Rijnvos (CDA): Hiermee 
neemt de Minister de verantwoorde-
lijkheid voor het afstoten van deze 
arbeidsplaatsen; hij moet zich niet 
verschuilen achter de argumentatie 
dat het niet is te berekenen omdat het 
te vaag is. 

Minister Van der Stee: Dit is geen 
verschuilen. Ik heb betoogd - hierbij 
heb ik het voorbeeld van de bieraccijns 
gegeven - dat het zeer moeilijk is, met 
enige mate van zekerheid bepaalde 
wijzigingen in werkgelegenheid aan 
bepaalde oorzaken toe te rekenen. Het 
stoort mij als u spreekt over een 
weigering tot wetenschappelijk 
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verantwoord onderzoek. Ik vraag mij 
af of zulk onderzoek wetenschappelijk 
verantwoord mogelijk is. 

Er is geen onwil bij de Regering 
- laat ik u op dit punt geruststellen -
om aan uw vraag te voldoen. De 
Regering beoordeelt echter de vraag 
of dit wetenschappelijk verantwoord 
mogelijk is, veel minder positief dan 
sommige leden van deze Kamer en de 
Tweede Kamer. 

De heer Rijnvos (CDA): Dan hadden 
wij in ieder geval verantwoorde kritiek 
bij voorbeeld op het rapport-Van der 
Torn en Buning mogen horen. Nu is 
het rapport in de mist verdwenen 
door abstracte bewoordingen waar-
mee wi j verder niets kunnen doen. 

Minister Van der Stee: Dit ontaardt 
slechts in nietes-wellesspelletjes. 

De heer Rijnvos (CDA): Dit zullen wi j 
zien als wi j dergelijke voorstellen 
behandelen. Bij de voorbereiding tot 
de wijziging van de bieraccijns en ook 
nu misten wij een zo goed mogelijk 
wetenschappelijk gefundeerde 
beoordeling van de bedrijfstakanaly-
ses in de voorstellen die ons van 
ministeriële zijde hebben bereikt. 

Wij hebben gevraagd om een 
limitatieve opsomming van factoren 
die tot wijziging van de basispremies 
voor de WIR kunnen leiden. De 
Minister zegt dat deze niet kan 
worden gegeven, maar hij voegde 
hieraan toe, de uiterste terughoudend-
heid te betrachten. Dit vinden wij een 
matige toezegging, maar in de 
eerstkomende ti jd kunnen wij ermee 
leven. Wij zullen deze zaak echter zeer 
kritisch volgen. 

Wij hebben om een concrete 
uitspraak van de Minister gevraagd 
over het niet meer optreden van de 
overheveling van WIR-gelden naar de 
rijksbegroting. Hierop is geen concreet 
antwoord gegeven. Het is één keer 
gebeurd, omdat de nijpende budget-
taire problemen hiertoe hebben 
geleid. Dit is in de toekomst weer 
mogelijk. Daarom zijn wij hierover 
zeer ongerust en volgen wi j het 
toekomstige beleid op dit punt zeer 
kritisch. Nogmaals spreken wi j , met 
grote nadruk, de hoop uit dat het 
inderdaad niet meer zal gebeuren. 

D 
De heer Christiaanse (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! De Minister heeft 
gezegd dat hij zelf niet een geweldige 
voorstander van de solidariteitsheffing 
was, maar dat hij tot het desbetreffen-
de voorstel is gekomen in het kader 
van een politiek akkoord, kennelijk 

binnen het kabinet. Ik neem aan dat 
dit een interessante opmerking was, 
maar de Minister begrijpt ongetwij feld 
dat w i j hiermee niet veel te maken 
hebben. 

Zijn argument over het afschuwelijke 
financieringstekort en zijn wens, het 
gat niet groter dan strikt noodzakelijk 
te laten worden, ontmoeten begrip. 
Ook bij vele leden van mijn fractie 
kwam echter de gedachte naar voren 
dat het dan beter is, in de eerste 
plaats te denken in de sfeer van de 
uitgaven en dus te streven naar 
bezuinigingen. Wij hebben begrepen 
dat het kabinet hiervoor niet heeft 
gekozen. Wij staan nu voor de keus of 
wi j de keus van het kabinet afkeuren. 

De meerderheid van mijn fractie is 
bereid - zij het na aarzeling, die zij 
ook heeft laten blijken - deze keuze 
van het kabinet uiteindelijk te volgen. 
De minderheid blijft ook als signaal-
functie op het standpunt staan, dat 
het beter is in de uitgavensfeer zeer 
ernstig naar bezuinigingen te streven. 

Ten aanzien van de Grondwet en de 
opmerkingen die ik daarover in eerste 
lezing heb gemaakt, zijn wi j niet 
verdeeld. De tariefsverhogingen in het 
verleden zijn altijd tijdig bij de Kamer 
aangekomen. De Minister is dan ook 
nauwelijks in staat geweest enig 
precedent te schetsen. Het voorbeeld 
van de kinderaftrek vind ik in dit kader 
ook niet buitengewoon sterk. 

Ten aanzien van de vorm en het 
met name reeds moeten toesturen 
aan de werkgevers van de loonbelas-
tingtabellen heeft de Minister het 
boetekleed aangetrokken. Dat siert de 
hoogste functionaris van Financiën. Ik 
vraag mij echter toch af, of er geen 
alternatieven zijn voor de toekomst 
als zich dergelijke situaties voordoen. 
In de praktijk is toch wel gebleken dat 
een herrekening in augustus kan 
plaatsvinden. 

Mij dunkt, dat men alternatieve 
tabellen in de lade gereed kan hebben 
om hierin correct staatkundig te 
handelen. De daarmee gemoeide 
kosten wegen niet op tegen de 
staatsrechtelijke bezwaren die terecht 
naar voren zijn gebracht. 

De Minister is duidelijk geweest 
maar niet zo verschrikkelijk gloedvol. 
Dat komt misschien ook omdat deze 
heffing hem een beetje was opgedron-
gen. 

D 
Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Mijnheer de Voorzitter! Ik dank 
de Minister voor zijn antwoord. Ik 
proef uit het antwoord - hij corrigeert 
mij als het niet goed is - dat alle 
politici eigenlijk niet wil len bezuinigen 

in de collectieve sector. Daarin heeft 
hij niet helemaal ongelijk. Alles wat 
hun de mogelijkheid geeft daarvan af 
te komen, brengt hen in een euforie. 
Zij kijken dan niet meer naar het 
begrotingstekort. 

Dientengevolge legt de Minister 
vooral de nadruk op het financierings-
tekort en zegt dat hij juist geen 
aandacht moet besteden aan de 
neveneffecten omdat de andere 
politici dat al doen. Ik vraag mij af of 
deze redenering uiteindelijk tot het 
goede resultaat leidt. Het financierings-
tekort is natuurlijk niet per definitie 
lenen op de kapitaalmarkt. Dat is in 
Nederland het geval als gevolg van 
een afspraak tussen de hoge financiële 
autoriteit. In de tweede plaats behoeft 
de gulden - die in het scenario-Van 
der Stee altijd wordt uitgegeven - niet 
per se hier te worden uitgegeven. 

Ik kan mij voorstellen dat het de 
Minister gelukt het begrotingstekort 
terug te brengen, dat de rente daardoor 
een beetje lager wordt en dat veel 
guldens in het buitenland worden 
geïnvesteerd. Dat heeft ook weer 
gevolgen voor de kapitaalrekening. 

Ik begrijp het betoog van de heer 
Van der Stee dat hij sterk de nadruk 
hierop moet leggen, omdat de politici 
er eigenlijk niet aan wil len. De 
werkgelegenheidseffecten blijven dan 
ook buiten beschouwing. Ik had een 
vraag gesteld over de effecten van de 
accijnsverhogingen op het bier en de 
frisdranken. Over de werkgelegenheids-
effecten heeft zojuist een debatje 
plaatsgevonden tussen de heer 
Rijnvos en de Minister. 

Ik ben geneigd mij bij de woorden 
van de heer Rijnvos aan te sluiten: 
een Minister die het aandurft om 
tegenvallers te presenteren en die het 
hier en daar niet met het Centraal 
Economisch Plan eens is - bij voor-
beeld over de tekorten van de lagere 
overheden - durft natuurlijk best een 
welles-nietes-spelletje met een aantal 
bedrijven aan. Naar mijn mening 
volgt de Minister toch niet de juiste 
weg door zo veel de nadruk leggen op 
het begrotingstekort omdat de politici 
daarvan niets wil len weten. 

Wij hebben op een gegeven 
moment geen antwoord meer voor de 
mensen die zeggen: als de kapitaal-
markt zo krap is, waarom vindt er dan 
geen monetaire financiering plaats? 
Wat zijn de werkgelegenheidseffecten 
van de oplopende belastingen? Ik 
denk dat het beter zou zijn, als zowel 
wi j politici, als de Minister allebei de 
kanten van de medaille zouden wil len 
zien. 

Wat de solidariteitsheffing betreft, 
sluit ik mij aan bij de heer Christiaanse. 
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Het was niet gloedvol. Ik geloof ook 
niet dat het deze Minister is opgedron-
gen. Ik heb al een andere passage uit 
het regeerakkoord genoemd waaraan 
deze Minister zich toch niet per se 
gebonden voelt. 

Minister Van der Stee: Over die 
passage had hij wel een voorbehoud 
gemaakt alvorens hij toetrad. 

Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Dat was niet helemaal zeker. Ik 
herinner mij dat de Minister-President 
daarover in de Tweede Kamer 
behartigenswaardige dingen heeft 
gezegd. Er stond geen officieel 
voorbehoud in, maar de afspraak was 
om het in het constituerend beraad 
verder te bespreken en dat is nooit 
gebeurd, geloof ik. U had bilateraal 
tegen hem een voorbehoud gemaakt, 
maar ik kan niet controleren of u dat 
ook niet gedaan heeft voor de solida-
riteitsheffing. 

Minister Van der Stee: Ik wi l het 
graag herhalen. Ik heb tegen de 
formateur gezegd dat dit voor mij een 
uiterst zwaarwegend punt was. Ik heb 
gezegd dat ik niet zou toetreden tot 
het kabinet als hij het onverkort wilde 
handhaven. Dat heb ik eerder aan de 
informateurs, de heren Cremers en 
Van Thijn, verteld en ik heb het ook 
aan mijn fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer meegedeeld, die het 
ook desgevraagd bevestigt. 

Het zou vervolgens (ook dat is met 
de formateur besproken) in het 
constituerend beraad - daar is het 
totale presidium van de ministerraad, 
bestaande uit vertegenwoordigers 
van de drie partijen - tot onderwerp 
van toekomstige bespreking worden 
gemaakt. U weet dat deze besprekin-
gen nog steeds duren. 

Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
(D'66): Goed, maar het enige dat ik 
hiermee wilde aangeven, was, dat als 
deze Minister zegt het met een 
passage in het regeerakkoord niet 
eens te zijn, hij het niet voetstoots 
aanneemt. 

In ieder geval, wij zullen ondanks 
het duidelijke gemis aan werkgelegen-
heidseffecten deze keer onze stem 
niet aan de wetsontwerpen onthouden, 
maar of wi j het op deze manier in de 
toekomst kunnen doen, betwijfel ik. 

D 
De heer Veen (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Je behoort te zeggen dat je 
de Minister zeer dankt voor het 
antwoord in eerste termijn. Ik moet u 
eerlijk zeggen, ik zou het best wi l len 
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doen, maar het antwoord is mij op 
zijn minst voor een deel ontgaan; ik 
heb een beetje het gevoel dat de 
Minister het is schuldig gebleven. 

Waar gaat het om? De Minister 
heeft een begrotingstekort - hij niet 
alleen overigens, wi j allemaal - en er 
is geld nodig om het tekort kleiner te 
maken. Dit geld haalt hij uit de 
belastingen, op zichzelf een volstrekt 
normale manier van doen. De belas-
tingen geven een negatief effect op de 
werkgelegenheid. Een aantal arbeids-
plaatsen zal in ieder geval verloren 
gaan, dat valt niet te ontkennen. Wij 
kunnen erover twisten hoeveel 
arbeidsplaatsen het zullen zijn, maar 
dat er een aantal arbeidsplaatsen als 
gevolg van deze belasting verloren zal 
gaan, staat naar mijn mening wel 
voor iederen vast, althans voor 
iedereen in deze Kamer. 

Maar om even een orde van grootte 
te schetsen van het aantal arbeids-
plaatsen dat zal kunnen afvloeien: de 
heer Rijnvos noemt een aantal van 
120 arbeidsplaatsen dat volgens de 
berekeningen van het rapport van de 
accountants zou afvloeien. Ik praat 
over 30 arbeidsplaatsen; dit is op een 
andere manier berekend. 

Hoe het ook zij, op geen van beide 
aantallen heb ik een reactie gehoord. 
Ik kom dan in een minimale opzet tot 
de conclusie, dat het verlies aan 
arbeidsplaatsen, voor zover ik het 
minimaal kan schatten, ongeveer 
gelijk is aan de winst aan arbeidsplaat-
sen die je zou krijgen als je de belas-
tingopbrengst ervoor zou gebruiken. 
De Minister wil de belastingopbrengst 
er ook voor gebruiken, want er is 
geen sprake van dat een gat moet 
worden gedicht, waarna alles rond is. 

Nee, hij zegt - daarom kom ik nog 
eens terug bij de WIR-premie en bij 
zijn antwoord aan de Kamer - : ik 
heb het belastinggeld nodig, mede 
om de werkgelegenheid te financieren, 
weliswaar via een omweg, maar 
daarvoor heb ik het nodig. Ik begrijp 
het eerlijk gezegd dan toch niet. Als je 
met de simpelste berekening kunt 
zien, dat je door de maatregel ongeveer 
- ik bedoel dit minimaal - een gelijk 
aantal arbeidsplaatsen afbreekt als je 
zou kunnen maken, dan heeft de 
maatregel geen zin, hoe je het ook 
wendt of keert. Dit is in eerste instantie 
al een motief voor mijn fractie om 
tegen deze maatregel te stemmen. 

De Minister zegt dan, ook op 
aandrang vanuit de Kamer, dat wij 
toch de redelijkheid moeten zien van 
deze belasting. De auto's zijn al 
aangepakt en nu zijn de motoren aan 
de beurt. Zij zijn ook leuk, snel en 
sportief. Je kunt er mee gaan toeren. 

Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 
WIR 

Maar, aldus de Minister, motoren zijn 
heel andere voertuigen dan de fiets 
en de bromfiets. Dat is niet waar! 

Over een tijdje moet er weer een 
nieuwe belasting worden geheven, 
omdat het gat groter geworden is of 
omdat de overheid over onvoldoende 
middelen beschikt. De Minister komt 
dan met de mededeling dat hij zoekt 
naar iets dat snel en prettig, maar 
toch gezellig en sportief is. Hij komt 
dan uit bij de racefiets, niet bij een 
oude Fongers, maar eerst bij de 
racefiets. 

De heer Vermeer (PvdA): Zolang 
de heer Van Agt Minister-President is, 
zal dat niet het geval zijn! 

De heer Veen (VVD): Hij krijgt daar 
misschien wel subsidie voor, want het 
is goed voor de Staat, als de heer Van 
Agt fietst. 

De Minister van Financiën zegt 
misschien wel, dat het leuk is dat 
racefietsen versnellingen hebben. Hij 
kan dan wel voorstellen, per versnel-
ling belasting te gaan heffen! Tot 
dergelijke voorstellen komen wij dan. 
Als de heer Van der Stee ti jd van 
leven heeft als Minister van Financiën, 
dan komt hij geheid met het voorstel, 
belasting te heffen op fietsen en 
bromfietsen. Nog weer later komen 
dan de plaatjes en de gaatjes in de 
plaatjes. 

Op geen enkele manier kan dit 
wetsvoorstel genade in de ogen van 
mijn fractie vinden. 

Ten aanzien van de kwestie rond de 
WIR ligt het toch wel iets anders. Ik 
heb daarbij vooral het bezwaar naar 
voren gehaald van het verlies aan 
arbeidsplaatsen in de bouwsector. Ik 
heb zelf al gezegd dat omdat er 
overcapaciteit op de bouwmarkt is, 
vooral voor kantoren enfabriekshallen, 
zelfs al zou de WIR-premie voor 
bouwwerken onaangetast bli jven, de 
arbeidsmarkt in de bouw waarschijnlijk 
toch nog verder zal verzwakken. De 
Minister heeft op dit punt ook nadere 
argumenten gegeven. Het effect van 
de verlaging van de WIR-premie is 
voor de bouwmarkt waarschijnlijk niet 
goed te berekenen. Als het niet het 
geval zou zijn geweest, had het niet 
veel verschil gemaakt. 

Wi j hebben daarom het gevoel dat 
de mogelijkheid die de Minister 
aangrijpt bij de verlaging van de 
WIR-premie, iets meer aansluit bij de 
doelstelling en iets minder negatieve 
gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt. 
Wij zullen daarom dit wetsvoorstel 
wel steunen. 

538 



D 
De heer Schink (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In tweede termijn wil ik 
nog een enkele opmerking maken en 
een enkele vraag stellen. De Minister 
heeft in de Tweede Kamer het woord 
screening gebruikt voor de effectiviteit 
van de WIR. Ik heb daarom gevraagd 
naar een onderzoek van die effectivi-
teit. De Minister zegt dat de tijd daar 
nog niet rijp voor is en stelt voor, 
onze energie te besteden aan het 
verbeteren van die effectiviteit. 

Mijn vraag is nu, waaraan die 
energie wordt besteed. Wordt er 
behalve aan de eerder genoemde 
profit-routing ook gewerkt aan de 
eliminatie van de 'meeneem-effecten' 
het beperken van het geven 
van subsidies aan ondernemers die 
deze echt niet nodig hebben? 

Ik constateer dat de Minister een 
deel van de twijfel waarvan hij in de 
Tweede Kamer blijk gaf, nu niet meer 
toont. Hij twijfelt bij voorbeeld niet 
aan de effectiviteit van de WIR op zich 
zelf. Hij vindt dat de WIR op een 
aantal punten moet worden bijge-
schaafd. De kinderziekten moeten 
worden overwonnen. 

Het bezwaar dat aan het systeem 
zelf kleeft, is onder andere dat je in 
deze t i jd, en dat is een toch iets 
andere ti jd dan de jaren waarin de 
WIR werd voorbereid en ingevoerd, 
toch twee keer moet nadenken of je 
moet blijven doorgaan met een 
systeem waarbij je de toch al overtol-
lige factor arbeid relatief duurder 
maakt. 

Ik knoop daar nog een andere 
opmerking aan vast. Het is namelijk 
de vraag wat nu eigenlijk effectief is. 
Waaraan meet je dat af? Zou het in 
1982 niet passend zijn, de effectiviteit 
niet zozeer uit te drukken in de 
opgewekte investeringen, maar 
eerder in de werkgelegenheidseffec-
ten, die miljarden hebben gekost? 

Er wordt hier vandaag 'gemil l ime-
terd' over de werkgelegenheidseffec-
ten van tien miljoen. In dit geval gaat 
het over zes miljard. Wij weten niet 
wat daarvan het effect is. Deze twee 
zaken wi l ik toch wel even tegenover 
elkaar stellen. 

Betekent de opmerking van de 
Minister dat de tijd nog niet rijp is 
voor een onderzoek naar de effecten 
van de WIR niet een onderstreping van 
hetgeen ik in eerste termijn over het 
rapport van het Centraal Planbureau 
heb gemeld? Naar mijn mening 
relativeert dit de betekenis daarvan 
nog meer. 
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Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter' Mijn sommen staan nog 
recht overeind, zo zegt de heer Zoon. 
Ik neem daar met waardering kennis 
van. Ik had nooit de indruk gehad dat 
hij bij het eerste het beste schot 
ondersteboven zou vallen. 

De heer Zoon heeft nog eens 
uitgelegd hoe hij zijn rekensommetjes 
heeft opgezet bij de berekening van 
de werkgelegenheidseffecten. Wij 
moeten elkaar niet misverstaan. Ik 
heb hem niet verweten dat hij werk-
gelegenheidseffecten van onderdelen 
van het Werkgelegenheidsplan is 
gaan berekenen. Op dat punt hebben 
wi j elkaar heel goed begrepen en daar 
dank ik hem voor. 

Ik heb hem wel in kritische zin - ik 
vind het woord verwijt altijd zo 
zwaar - gezegd dat hij nu de financie-
ring in onderdelen gaat opsplitsen en 
dat mag evenmin. Het zijn de twee 
keerzijden van een medaille. Dat valt 
ook niet te lezen op blz. 76 en 77 van 
het Werkgelegenheidsplan. 

Ik merk bovendien op dat de 
financiering van het Werkgelegen-
heidsplan niet uitsluitend uit WIR en 
solidariteitsheffing bestaat. 

Voor het bedrag dat wi j voor de 
Maatschappij voor industriële projec-
ten ter beschikking stellen is ook nog 
een beroep gedaan ophetf inancierings-
tekort, met andere woorden, het 
financieringstekort is daarvoor 
vergroot. 

Ook al hebben dit soort cijfers in de 
modellen van het Planbureau niet 
zo'n grote invloed, toch mag je niet 
zomaar aandelenpercentages van de 
financiering toepassen op tabel 9.2 
van het Werkgelegenheidsplan. 

Ik ben het volledig met de geachte 
afgevaardigde eens dat het financie-
ringstekort een symptoom is en niet 
de kwaal. Als wij het financieringste-
kort omlaag wil len brengen, zullen wi j 
ook de onderliggende kwalen moeten 
bestrijden. 

Ik ben een slecht medicus; er zijn in 
deze Kamer betere. De heer Kruisinga 
zal mij echter kunnen bevestigen dat 
je een hoge koorts niet overleeft. In 
dezelfde zin mag je zeggen, voor zover 
een dergelijke vergelijking opgaat, dat 
je aan een te hoog financieringstekort 
ook kunt bezwijken. 

De heer Zoon (PvdA): Maar u gaat 
toch niet dood aan de thermometer? 

Minister Van der Stee: Maar wel aan 
41 of meer graden Celsius en de 
hoogte van het financieringstekort is 
daarmee vergelijkbaar. 

Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 
WIR 

Ik ben blij dat de heer Zoon mijn 
analyse over consumptie-uitval en 
investeringsuitval deelt. Hij wijst mij 
nog eens op zijn grote zorg of onder-
nemers wel zullen gaan investeren. 
Waarom zouden zij dat doen? Ik zou 
bijna zeggen: Dank je de koekoek, bij 
een zo hoog renteniveau als wij op 
het ogenblik hebben is het weinig 
aantrekkelijk. Waarom is het renteni-
veau zo hoog? 

Natuurlijk spelen internationale 
factoren daarbij een enorme rol, zoals 
de rentestand in Amerika. Waarom is 
echter de rentestand op de kapitaal-
markt in Zwitserland en Duitsland 
lager dan hier? Wij kunnen er nationaal 
het nodige aan doen en dat moeten 
wij ook doen. In 1981 was het beroep 
van de overheid en de woningbouw 
samen op het binnenlands kapitaal-
marktaanbod meer dan 100%. Dat 
betekent een crowding out van de 
particuliere sector. De overheid, die 
natuurlijk alt i jd betere voorwaarden 
kan bieden dan de particuliere sector, 
drukt het bedrijfsleven weg van de 
kapitaalmarkt. Daarbij gaat het om 
een gans andere vraag dan de 
terugval van de consumptie. 

Over de terugval van de consumptie 
wil ik nog twee opmerkingen maken. 
Ik merk opnieuw op dat het hoog 
houden van de consumptie niet heeft 
geleid tot het op peil blijven van de 
investeringen. Ik heb net uiteengezet 
hoe dit komt. Er is geen ruimte. 

ik wijs op de cijfers, die wi j gegeven 
hebben in de spaarnota over het 
verloop van de consumptiequote en 
de investeringsquote gedurende de 
laatste tien jaar in dit land. 

De heer Zoon (PvdA): Mag ik dan de 
Minister vragen of een daling van de 
consumptie wel tot een toeneming 
van de investeringen zou hebben 
geleid? 

Hij heeft het steeds over de rentepost 
en zegt: als die daalt nemen de 
investeringen wel toe. Zal men echter 
wel investeren als er weinig afzet is? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk het wel, maar ik wil 
mijn betoog voortzetten. Ik kom dan 
vanzelf bij deze nadere vraag. 

De cijfers vanaf 1973 laten in ieder 
geval zien, dat een hoog consumptie-
niveau geen garantie geeft voor 
werkgelegenheid en voor investerin-
gen. Ik herinner aan hetgeen in de 
Voorjaarsnota staat. 

De particuliere consumptie liep in 
procenten van het nationale inkomen 
op in die jaren met 6,8 tot 67,7. De 
netto bedrijfsinvesteringen namen af 
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van 12,6% tot 7% van het nationale 
inkomen; dat is een daling van bijna 
45%. 

De vraag blijft of de investeringen 
spontaan zullen aantrekken. In dit 
verband wi l ik ook reageren op een 
vraag van mevrouw Bischoff van 
Heemskerck. Als ondernemers de 
ruimte krijgen, als wi j ons financierings-
tekort terugdringen en het de 
ondernemers wat gemakkelijker 
maken door tegen wat billijker 
voorwaarden geld te krijgen, verwacht 
ik dat de inventiviteit en de creativiteit 
van de Nederlandse ondernemers tot 
een herstel van die investeringen 
zullen leiden. Dit heeft het verleden 
ons wel geleerd. 

Ik kijk niet uitsluitend naar het 
financieringstekort. Een goede 
industriepolitiek, een goed energiebe-
leid, een goed beleid met betrekking 
tot de overheidsvoorschriften - het 
opheffen van bureaucratische barrié-
res - een bevordering van innovaties 
in het bedrijfsleven als een zelfstandig 
onderdeel van het industriebeleid, 
een goede aanwending van onze 
middelen voor research en develop-
ment en dergelijke zaken zijn van 
wezenlijke betekenis daarbij. 

Mevrouw Bischoff van Heemskerck 
heeft volstrekt gelijk als zij veronder-
stelt dat ik mij in het bijzonder 
geroepen voel, de betekenis van het 
financeringstekort in dezen wellicht af 
en toe eens over te belichten, gewoon 
als een tegenwicht tegen zoveel 
stemmen. 

Garanties kan ik - ik zeg het nog-
maals - niet geven. Risico's kunnen in 
een goed regeringsbeleid belangrijk 
ingedamd worden. 

Zij lijken mi j geweldig klein vergele-
ken met de risico's, die wi j in feite nu 
al lopen en die zullen toenemen als 
wij op deze weg doorgaan. Ik geloof 
niet, dat wi j wat dit betreft nog even 
de kans hebben. 

Mevrouw Bischoff sprak voorts over 
monetaire f inanciering. Mijnheer de 
Voorzitter! Wanneer wi j ons geld naar 
het buitenland sturen om daar tot 
investeringen te komen, betekent dit 
dat wij onze guldens naar de centrale 
bank brengen om er deviezen voor te 
kopen. Natuurli jk kunnen wi j dit ook 
doen via het bankwezen - en men kan 
dan praten over netto-buitenlands-pas-
sief en -actief - maar in wezen is het 
allemaal hetzelfde. 

Het betekent steeds dat er in 
Nederland een liquiditeitsvernietiging 
plaatsvindt. Echter, ondanks grote 
investeringen van het bedrijfsleven 
elders zien wi j dit niet gebeuren 
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omdat het tegengestelde effect uit het 
overschot op de betalingsbalans 
voortspruit. De liquiditeitsquote in dit 
land is nauwelijks aan verandering 
onderhevig; well icht is er sprake van 
een geringe groei. In die situatie doet 
het effect, dat mevrouw Bischoff 
vreest, zich niet voor. 

Bij dit alles blijf ik aandacht vragen 
voor de gulden, die niet door de 
overheid wordt uitgegeven, niet door 
de particulier of door de belegger in 
een oude kous wordt gestopt. Ook die 
gulden wordt besteed maar dan op 
een andere wijze dan door de overheid 
wordt gedaan. Ik ben daarom niet zo 
benauwd voor een teruggang in de 
bestedingen in dit land. 

Natuurlijk wil len ook wi j de totale 
bestedingen op niveau houden. 
Echter, de consumptieve bestedingen 
wil len wi j verminderen om de voor-
waarden te scheppen opdat de 
investeringen weer toenemen. Daar 
hangt de toekomstige werkgelegen-
heid voor de schoolverlaters vanaf. 

De heer Zoon vroeg aandacht voor 
de regionale belastingheffing. Ik heb 
er al even over gesproken. De onroe-
rendgoed belasting is een specifieke 
belasting, uitsluitend voor de lagere 
overheden. 

Ik zie hier om organisatorische 
redenen geen bijzondere mogelijkhe-
den ook al gaat het om een interessant 
onderwerp. Verder zijn er nog de 
provinciale opcenten op de motorr i j -
tuigenbelasting enz. De vraag rijst, of 
w i j het moeten zoeken in regionale of 
plaatselijke belastingen, die volledig 
door gemeenten en provincies 
worden beheerst. Ik vind dit geen 
punt waarover men principieel 
messen zou kunnen trekken, maar ik 
zie nog niet goed hoe ik met zeven of 
acht verschillende regionale loonbe-
lastingtabellen zou kunnen werken. 
Uiteraard ben ik het met de heer Zoon 
eens, dat de actiegroepen dit land niet 
regeren maar ik moet er toch aan 
toevoegen, dat zij het regeren vaak 
wel erg lastig kunnen maken. 

De heer Van Tets heeft gesproken 
over de prioriteit betreffende het 
financieringstekort. Mijnheer de 
Voorzitter! Ik denk dat uit het betoog, 
dat ik heb gehouden, naar voren komt 
waar ik de prioriteiten wil leggen. De 
cijfers betreffende 'Hollands Glorie' 
komen neer op f 3 miljard verlies in 
eerste instantie, oplopend in vier jaar 
ti jd tot f 12 mil jard. 

Het betreft hier de kosten van de 
belastingverlaging. De besparing op 
ambtenarensalarissen weegt op tegen 
de derving aan loon- en inkomstenbe-
lasting, voortvloeiende uit de loonma-

Bijzondere verbruiksbelasting 
Inkomstenbelasting 
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tiging op zichzelf. Wil men de belas-
tingverlaging financieren, dan kan 
snel een rekensom worden gemaakt. 

In het model, dat hier genoemd 
werd, komt een en ander neer op f 3 
mil jard. Dit bedrag heeft overigens 
geen eeuwigheidswaarde. Het hangt 
er maar vanaf hoe men het moduleert. 
Toch komt men in die orde van 
grootte terecht. Met opzet heb ik dit 
bedrag niet benadrukt omdat het een 
relatief gegeven vormt. Het hangt er 
maar vanaf hoe hoog of hoe laag men 
een dergelijke belastingverlaging 
'insteekt'. 

Zou men een totale prijscompensatie 
wil len geven bij een inflatiecijfer 
zoals wi j op dit ogenblik hebben, dan 
komt men in de genoemde orde van 
grootte. Morgen kan de inflatie echter 
hoger of lager zijn. Het cijfer op zich 
zelf is betrekkelijk. 

De heer Rijnvos sprak over de 
bijzondere verbruiksbelasting voor 
auto's. Ik ben hem dankbaar voor zijn 
conclusie, maar die dankbaarheid 
mag niet verhelen, dat ik op sommige 
punten met hem van mening blijf 
verschillen. 

Evenals mevrouw Bischoff van 
Heemskerck vroeg hij, of ik mij in het 
vervolg niet meer wi l onttrekken aan 
een beoordeling van directe werkgele-
genheidseffecten. Om met een van 
mijn vroegere collega's te spreken: 
twee dingen. 

Ten eerste is het ontzettend moeilijk 
om wetenschappelijke zekerheid te 
geven. Alle rapporten, ook het rapport 
dat nu is genoemd en waarover wij in 
de stukken hebben gesproken, 
bevatten zoveel op zich zelf discutabele 
veronderstellingen en zoveel onbeken-
den die worden ingeschat, dat men 
grote twijfels mag hebben over de 
werkelijkheidswaarde ervan. Niemand 
zal achteraf ooit kunnen bewijzen wie 
gelijk heeft gehad. Er ontstaat een 
ontzettend theoretische discussie. 

Ten tweede zou een en ander 
onherroepelijk leiden tot een vermin-
derde aandacht voor het totale effect 
en het totale beleid voor de werkgele-
genheid. Men moet niet bij incidentele 
maatregelen over werkgelegenheids-
effecten spreken, maar als er een 
totaal, integraal pakket beleidsmaatre-
gelen beschikbaar is. 

Wi j kunnen discussiëren als wi j de 
macro-economische verkenningen 
voor een bepaald jaar, de neerslag 
van een totaal beleid, ter beschikking 
hebben. Er is pas een zinvolle discussie 
mogelijk wanneer het gaat om de 
totale richting van een beleid. 

Stel nu eens dat wi j alleen algemene 
belastingmaatregelen nemen. In een 
bepaalde situatie kan het nodig zijn. 

540 



Van der Stee 

Stel dat wij de BTW verhogen. Dan 
zullen zich dezelfde effecten voordoen, 
al zullen die minder geconcentreerd 
zijn op één bedrijfstak. Zij worden 
verspreid over de totale bedrijvigheid. 

Alle anderen die vanavond vergelijk-
bare beweringen hebben gedaan zou 
ik willen vragen, hoe het mogelijk is 
dat in de politieke discussie zo 
veelvuldig wordt gesproken over de 
noodzaak, onze consumptie te 
beperken ten behoeve van de investe-
ringen. In abstracto deelt iedere 
politieke partij die mening. 

Komt het er echter op aan dat in 
enigerlei vorm, door belastingverho-
ging of door materiële of personele 
uitgaven te verlagen - door het 
financieringstekort te vergroten of een 
vergroting daarvan toe te laten wordt 
hetzelfde effect verkregen - dan gaan 
de partiële effecten in de discussie 
een hoofdrol spelen. Ik zet daar 
vraagtekens bij. 

Het is niet een kwestie van niet 
wil len, maar van niet kunnen. Bijko-
mend is de vrees van de onevenredige 
aandacht die aan partiële effecten 
wordt besteed. Degenen in het CDA 
die problemen hebben met het 
wetsontwerp en met de solidariteits-
heffing houd ik nog eens de discussies 
van enkele jaren geleden in het 
parlement en in de partij voor. 

Waar is de grens van het substitu-
tie-effect? Ik kan slechts opgewekt 
antwoorden: bij de motoren. Het is 
niet mijn voornemen vliegtuigen extra 
te gaan belasten, hoewel de verleiding 
erg groot is. Ik zal van andere moge-
lijkheden afblijven. Die toezeggingen 
doe ik de geachte afgevaardigden 
meteen. 

Het budgettaire effect zou belangrijk 
zijn verminderd door de verslechtering 
van de situatie. Er worden minder 
motoren verkocht. 

Hier hebben wi j weer zo'n punt: ik 
betwijfel dit zeer. Ik denk dat velen die 
motoren kopen, komen uit sectoren in 
onze samenleving die hiervan toch 
wellicht minder lijden dan andere. 
Men denke slechts aan de vele 
jeugdigen. Ook dit cijfer kan mijns 
inziens niet onderbouwd worden. 

De heer Rijnvos sprak ook over de 
effecten van de herschikking binnen 
de WIR door overheveling van gelden 
uit de WIR naar de marktsector. Hij 
vroeg mij die overheveling van 
WIR-gelden naar de begroting zoveel 
mogelijk te beperken. Ik heb in eerste 
termijn al de nodige voorzichtigheid 
en zorgvuldigheid van het kabinet op 
dit punt toegezegd. Toch (en misschien 
zaai ik dan weer enige twijfel bij de 

heer Rijnvos) wi l ik nog eens wijzen 
op de zeescheepvaart. Daar hebben 
wij de premies doelbewust verlaagd 
en de subsidies van de zijde van 
Verkeer en Waterstaat verhoogd. Ik 
denk dat wi j daarmee de nationale 
economie een goede dienst hebben 
bewezen, omdat dan het effect, 
waarbij premies hier genoten worden 
en belastbare winsten elders gemaakt 
worden, belangrijk wordt gereduceerd. 

Ik denk dat wij over dit soort 
overhevelingen ook niet te nerveus 
moeten zijn. Ik wi l hierbij overigens 
meteen aantekenen dat mijn voorkeur, 
anders dan die van de heer Schinck, 
blijft uitgaan naar globale investerings-
premies, niet naar een uiterst selectief 
beleid, al was het alleen maar omdat 
ik geloof dat de overheid machteloos 
is om aan te duiden welke sector 
beter is dan de andere. Dat kan zij 
niet. Wij hebben echt geen betere 
instrumenten dan ondernemers zelf 
om dit aan te geven. 

De heer Christiaanse heeft gezegd, 
dat de Kamer aan mijn politieke 
opmerkingen geen boodschap heeft. 
Terecht! Deze fracties hebben geen 
akkoord gesloten. Het was echter 
alleen een rechtvaardiging van de 
verdediging, door mij gevoerd, omdat 
van mij algemeen bekend is dat ik een 
tegenstander ben van drukverhoging. 
Ik heb slechts wil len duiden waarom 
ik toch in deze situatie dat wetsontwerp 
wi l blijven verdedigen. 

Dan vraagt de heer Christiaanse of 
er alternatieven zijn voor de toekomst 
ter zake van die toch inderdaad 
onbevredigende gang van zaken bij 
de tussentijdse premieverhoging. 

Laat hij niet al te licht denken over 
de kosten. Er moeten miljoenen 
formulieren gedrukt worden; dat kost 
al gauw een mil joen. Daarmee zou ik 
aan de hoogheid van ons staatsrecht 
niet wil len afdoen, maar er speelt nog 
een andere factor een rol, namelijk 
dat de premievaststellingen dikwijls 
pas korte ti jd tevoren kunnen geschie-
den. De premievaststellingen van de 
zijde van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid geschieden niet bij wet, maar 
bij algemene maatregel van bestuur 
dan wel bij ministeriële beschikking. 

De heer Christiaanse heeft gezegd 
dat zijn fractie, zij het na aarzelingen, 
akkoord zal gaan met 

De heer Christiaanse (CDA): In 
meerderheid! 

Minister Van der Stee: Ik wilde 
zeggen: zij het niet geheel. 

de solidariteitsheffing. Ik ben 
daar blij mee. Ik heb in eerste termijn 
duidelijk gemaakt dat de solidariteits-

heffing niet mijn geesteskind is. Met 
de velen die niet gelukkig zijn met de 
benaming, kan ik ook instemmen. Ik 
meen echter (en dit is wellicht een 
laatste poging nog een enkele 
tegenstemmer over te halen) dat de 
druk van de overheid op de particuliere 
sector veroorzaakt wordt door een 
overmatige uitgavengroei. Die moet 
men financieren. 

Ik denk dat de druk op de particuliere 
sector, uitgeoefend door belastingen 
dan wel door het financieringstekort 
dan wel door verhogen of niet 
verlagen van uitgaven uiteindelijk in 
alle gevallen vrijwel even zwaar is. In 
beide gevallen, belastingverhoging 
c.q. financieringstekort verhogen, 
wordt de particuliere sector belast en 
wordt in dezelfde sector werkgelegen-
heid vernietigd. Hierover mag geen 
misverstand bestaan. Ik herhaal het: de 
solidariteitsheffing is geen ideaal 
middel om het financieringstekort 
terug te dringen. Ruimte scheppen 
voor werkgelegenheid in de marktsector 
is terugdringen van de collectieve 
uitgaven. Daarom - dit aan het adres 
van andere afgevaardigden - is deze 
heffing een volstrekt tijdelijke. 

De heer Schinck vroeg naar de 
mogelijkheden om geen subsidies te 
geven aan ondernemers die deze niet 
nodig hebben. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik niet veel van dergelijke onder-
nemers zou weten te vinden. Los 
daarvan - ik heb het straks al even 
terloops opgemerkt - geloof ik niet 
dat wij deze weg te gemakkelijk en te 
snel moeten bewandelen. Als ik wel 
eens bezwaren heb geuit tegen de 
WIR dan is het omdat wi j eerst 6 mld 
of wat de WIR ons kost bij het bedrijfs-
leven weghalen en vervolgens naar 
ons indunken met talloze zijwinden 
erop van vakbonden, werkgeversver-
bonden en van jan-en-alleman, weer 
gaan herdistribueren. 

Ik vraag mij wel eens af of dat zo'n 
zinvolle operatie is. Ik heb mij ook wel 
eens afgevraagd of het wel zo zinvol 
is WIR-premies te laten toekomen aan 
bedrijven, sectoren, waar überhaupt 
geen winst wordt gemaakt en waar 
dat eigenlijk ook in lengte van jaren 
niet mag worden verwacht. Deze 
vraagpunten die voor discussie 
vatbaar zijn, kwamen bij mij op. 

Als ik deze op dit moment niet zo 
benadruk, is dit omdat er in een ti jd 
waarin wij schreeuwen om investe-
ringsstimulansen, natuurlijk niet veel 
ruimte is, al te kritisch te doen over de 
weinige instrumenten die wi j hebben 
om deze te stimuleren. Wij moet de 
stimulansen zelf dan niet te zeer in 
discussie stellen. 
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Van der Stee 

Als de t i jd nog niet rijp is voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van de WIR, is dat voorname-
lijk ook omdat op dit ogenblik onvol-
doende cijferreeksen van de WIR zelf 
ter beschikking staan. De geachte 
afgevaardigde heeft zelf opgemerkt 
dat beoordeling van de WIR eigenlijk 
wordt afgeleid van een beoordeling 
van de investeringsaftrek. In tweede 
termijn heb ik een paar redenen 
genoemd waarom wij verwachten dat 
de WIR toch een wat groter, scherper 
en beter effect zal hebben dan de 
investeringsaftrek omdat die gewoon 
verder uitgebreid is. Het is zeker onze 
opzet en onze bedoeling om, zodra de 
cijfervloed er is - dit is trouwens een 
onderdeel van onze heroverwegings-
procedures; daarin ligt het vervat en 
opgesloten - het onderzoek zoals de 
geachte afgevaardigde dat wenste, te 
zijner t i jd te verrichten. 

Dit kan echter niet nu reeds gebeuren 
om de eenvoudige reden dat de 
cijfervloed op dit ogenblik onvoldoen-
de is. Nu moet niet worden vergeten 
dat de statistieken wat dat betreft wat 
na ijlen. Deze komen pas beschikbaar 
over het belastingjaar waarover de 
totale uitslagregeling is afgewikkeld. 
Hierin zitten vaak enige na-ijlingseffec-
ten. 

Hiermede sluit ik mijn betoog in 
tweede termijn af. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Wetsontwerp 17 380 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de VVD, de CPN 
en de SGP wordt aantekening ver-
leend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen dit wetsontwerp te 
hebben gestemd. 

Wetsontwerp 17 440 wordt met 27 
tegen 20 stemmen aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden: 
Albeda, Gooden, Leyten-de Wijker-
slooth de Weerdesteyn, Van Dalen, 
Hendriks, De Rijk, Mastik-Sonneveldt, 
Bischoff van Heemskerck, Steenkamp, 
Steigenga-Kouwe, Uijen, Vermeer, 
Van de Zandschulp, Van der Meer, 
Mijnsbergen, Christiaanse, Zoon, 
Groensmit-van der Kallen, Vis, 
Tjeerdsma, Vleggeert, Simons, 
Schinck, Vrouwenvelder, De Vries, 
Netjes en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden: A. 
Hijmans, Russell, Veder-Smit, De 
Gaay Fortman, Von Meijenfeldt, 
Korthals Altes, Van der Werff, Rijnvos, 
Heijne Makkreel, Grol-Overling, 
Ginjaar, Vonhoff-Luijendijk, Van Tets, 
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Abma, Van der Werf-Terpstra, Veen, 
Kruisinga, Umkers, Uijterwaal-Cox en 
Kaland. 

Wetsontwerp 17 345 wordt zonder 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van 
het ontwerp van rijkswet Machtiging 
tot deelneming door het Koninkrijk in 
de verhoging van het aandelenkapitaal 
van de Internationale Bank voor 
Herstel en Ontwikkeling (Wereldbank) 
(17 046, R 1190). 

Dit ontwerp van rijkswet wordt zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

De Voorzitter: Mocht er de volgende 
week geen openbare vergadering 
worden gehouden, dan wens ik u nu 
reeds allen een goede vakantie. 

Sluiting 21.59 uur. 

Lijst van besluiten 

De Voorzitter heeft na overleg met het 
College van Senioren besloten o m : 

1. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende voorstel van wet te doen 
plaatsvinden op 28 september 1982 
door de vaste Commissie voor 
Onderwijs en Wetenschappen: 

Voorstel van wet van de heren Van 
Ooijen en Schaapman tot wijziging 
van de Kleuteronderwijswet en van de 
Lager-onderwijswet 1920 (Overblijf-
mogelijkheden) (16760); 

2. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen 
houden door de vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen op 
5 oktober 1982: 

Interimwet op het speciaal onderwijs 
(16811). 

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

1°. de volgende door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men ontwerpen van wet: 

Wijziging van de Arbeidsbemidde-
lingswet 1930 (verplichte vacaturemel-
ding) (16788); 

Wijziging van de Wet op het 
voortgezet onderwijs, houdende 
regeling en invoering van de oplei-
dingsscholen voor leraren basisonder-
wijs (16 795); 

Interimwet op het speciaal onderwijs 
(16811); 

Regelen inzake de zeevervoermarkt 
(Wet vervoer over zee) (16818); 

Uitbreiding van de werkingssfeer 
van de Wet algemene bepalingen 
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milieuhygiëne tot de Wet geluidhinder 
(17 328); 

Goedkeuring van de beschikking 
van 28 december 1981, nr. 081-2791 
(Stcrt. 250), tot wijziging van de 
Beschikking wijziging investeringsbij-
dragen, alsmede wijziging van het 
structurele niveau van de WIR-basis-
premies voor gebouwen, installaties, 
zeeschepen en overige bedrijfsmidde-
len en wijziging van enkele desinves-
teringsbetalingstermijnen (17 345); 

Invoering van een bijzondere 
verbruiksbelasting van motorri jwie-
len wijziging van de bijzondere 
verbruiksbelasting van personenauto's 
(17380); 

Wijziging van de School- en 
cursusgeldwet 1972 (herziening 
heffingsregeling schoolgeld, alsmede 
verhoging schoolgeld en schoolgeld-
vrije voet (17419); 

Wijziging van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs (herzie-
ning regeling examengeld) (17 430); 

Verlenging en wijziging van de 
Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector (17 439); 

Tijdelijke verhoging van de inkonv 
stenbelasting in het kader van het 
werkgelegenheidsbeleid 1982(17 440); 

Naturalisatie van Aust, Reinhold 
Karl en 22 anderen (17 453); 

Naturalisatie van Alantor, Ali en 26 
anderen (17454); 

Naturalisatie van Balbir Singh Sohi 
en 26 anderen (17456); 

Naturalisatie van Angkotta, Jacob 
Andreas en 21 anderen (17457); 

Naturalisatie van Abdul Rahman en 
25 anderen (17458); 

Naturalisatie van Angnoe, Sjaam-
koemar en 22 anderen (17459); 

Naturalisatie van Akkerman, Oktay 
en 22 anderen (17461); 

Naturalisatie van Bulut, Semih en 
27 anderen (17 462); 

Wijziging van de Lager-onderwijs-
wet 1920 met betrekking tot de 
gelijkstelling van vakonderwijzers met 
onderwijzers ter zake van aanspraken 
op wachtgeld en andere ontslaguitke-
ringen (17 465); 

Beperking van de stijging van de 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale verzekeringswetten, van een 
aantal uitkeringen en pensioenen 
krachtens enige andere wetten en van 
de bedragen van het wettelijk mini-
mumloon per 1 juli 1982 (17468); 

Wijziging van de grens tussen de 
gemeenten Dongen en Gilze en Rijen 
(17 469). 

Deze ontwerpen van wet zullen 
worden gesteld in handen van de 
desbetreffende Commissies dan wel 
van het College van Senioren; 
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2°. een afschrift van het Koninklijk 
besluit van 12 juni 1982 no. 1, houden-
de benoeming van de Staatssecretaris 
van Economische Zaken, de heer P. H. 
van Zeil, tevens tot Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. 

De Voorzitter stelt voor, dit besluit 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. de volgende regeringsmissives: 
a. een, van de Minister van Algeme-

ne Zaken, ten geleide van een afdruk 
van de bij het Koninklijk Besluit van 
26 april 1982, Stb. 328, behorende 
staat, vermeldende de artikelen van 
hoofdstuk III (Departement van 
Algemene Zaken) van de begroting 
van uitgaven van het Rijk voor het 
jaar 1982 waaraan zijn toegevoegd de 
daarbij aangegeven bedragen, die op 
de overeenkomstige artikelen van 
hoofdstuk III van de begroting van 
uitgaven van het Rijk voor het jaar 
1981 onbesteed zijn gebleven en 
waarvoor schriftelijke verplichtingen 
zijn aangegaan; 

b. een, van de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, ten 
geleide van de nieuwe richtlijnen ten 
behoeve het Programma Kleine 
Ambassade Projecten (KAP) bestemd 
voor de daarvoor in aanmerking 
komende posten in ontwikkelingslan-
den; 

c. een, van de Minister van Buiten-
landse Zaken, houdende mededeling 
van de Overeenkomst met de lnterna-
tionale Organisatie voor Atoomenergie 
inzake een bijeenkomst te Utrecht van 
11 tot 14 mei 1982; Wenen, 20 
november 1981/4 maart 1982 (Trb. 
1982,54); 

d. een, van de Minister van Justitie, 
ten geleide van het Rapport 'Verkrij-
ging van de achternaam'; 

e. een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, ten geleide van het 
rapport van de ambtelijke Werkgroep 
Reisbeperkingen ambtenaren; 

f. een, van de Minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
ten geleide van het jaarverslag 1981 
van de Dienst van het Kadaster en 
Openbare Registers; 

g. een, van de Ministers van 
Verkeer en Waterstaat en van Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne ten 
geleide van het eindrapport van de 
Subcommissie Verkeersproblemen 
Gehandicapten; 

h. een, van de Minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
ten geleide van het derde en tevens 
laatste deelrapport van de lnternatio-
nale Commissie Vrijwill igersbeleid; 

i. een, van de Minister van Buiten-
landse Zaken, houdende mededeling 
van de Notawisseling tussen de 
Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika 
betreffende een bezoek aan Den 
Helder door het USS Spadefish 
(DDN-668); 's-Gravenhage, 14 mei/7 
juni 1982. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen; de 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

4°. de volgende missives: 
a. vierentwintig, van de Directeur 

van het Kabinet der Koningin, houden-
de mededeling van de goedkeuring 
door Hare Majesteit de Koningin van 
een aantal ontwerpen van wet 
aangenomen in de vergaderingen van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
van resp. 15 september 1981, 20 en 27 
april 1982,4, 11 en 18 mei 1982 en 1 
juni 1982; 

b. een, van de President en de wnd. 
Secretaris van de Algemene Rekenka-
mer, betreffende het verslag van de 
Algemene Rekenkamer over 1981 
(publikatie van de l i jstvan Nederlandse 
aardrijkskundige namen); 

c. een, van het dagelijks bestuur 
van het Havenschap Terneuzen ten 
geleide van de 3e en 4e wijziging van 
de begroting voor 1981 en de daarbij 
behorende memories van toelichting; 
de rekening 1981 van het Havenschap 
alsmede de daarbij behorende 
toelichting; het jaarverslag en de 
accountantsverklaring; het verslag 
van het verhandelde in de vergadering 
van de raad van bestuur van 14 april 
1982; 

d. een, van het dagelijks bestuur 
van het Havenschap Vlissingen, ten 
geleide van de rekening over het jaar 
1981 met het besluit tot verdeling van 
het nadelig saldo; het jaarverslag 
over 1981; de 4e en 5e begrotingswij-
ziging voor het dienstjaar 1981; het 
verslag van de vergadering van 14 
april 1982; 

e. een, van de President van de 
Assemblee van de West-Europese 
Unie, ten geleide van de Aanbevelin-
gen nrs. 382 en 383 resp. betreffende 
ontwapening en het vraagstuk van 
nucleaire wapens in Europa; 

f. een, van de secretaris-generaal 
van de Federatie van de Europese 
Liberalen en Demokraten, ten geleide 
van de tijdens het Vllle Congres 
aangenomen Resolutie over de 
wettelijke en administratieve procedu-
res met betrekking tot grensoverschrij-
dende mil ieuverontreiniging; 

g. een, van het Interuniversitair 
Instituut Bedrijfskunde, inzake de 
eerste fase opleiding Bedrijfskunde in 
de regio Rotterdam-Delft-Leiden; 

h. een, van Mahmoud S. Rabbani, 
inzake de Israëlische invasie in 
Libanon. 

De Voorzitter stelt voor, deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen; de 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden; 

5°. de volgende geschriften: 
een, van het college van burgemees-

ter en wethouders der gemeente 
Valkenburg aan de Geul, betreffende 
uitvoering van de Wet geluidhinder. 

Dit geschrift wordt van belang geacht 
voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne; 

een adres van Hamsa Soy te Nigde 
Akasary (Turkije), met betrekking tot 
het verstrekken van een visum. 

Dit adres is gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

een, van 'Vrouwen in de Bijstand 
Amsterdam' te Amsterdam, betreffen-
de het ontwerp van wet Beperking 
van de stijging van de uitkeringen 
krachtens een aantal sociale verzeke-
ringswetten, van een aantal uitkerin-
gen en pensioenen krachtens enige 
andere wetten en van de bedragen 
van het wettelijk minimumloon per 1 
juli 1982(17468); 

een, van de afdeling Arnhem van de 
Communistische Partij Nederland en 
van tien andere groeperingen, 
betreffende alsvoren; 

een, van de afdeling Ooststelling-
werf van de Communistische Partij 
Nederland te Haulerwijk, betreffende 
alsvoren; 

een, van het 'Organisatiekommitee 
minima Rheden' te Rheden, betreffen-
de alsvoren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden 
van de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor, deze geschrif-
ten voor kennisgeving aan te nemen. 
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