
36e vergadering: Maandag 15 december 1986 

V a S t e C O m m i S S i e V O O r Aanvang 11.15 uur 

ambtenarenzaken * 

Voorzitter: Eversdijk 

Aanwezig zijn 15X leden der Kamer, 
te weten: 

Nypels, Weijers, Moor, Gerritse, Van 
der Vlies, Eversdijk, Linschoten, 
Alders, Paulis, G. Terpstra, Van Es, 
Leerling, Van Otterloo, Schutte en 
Lankhorst, 

en de heer Van Dijk, minister van 
Binnenlandse Zaken, die vergezeld is 
van enige ambtenaren. 

Aan de orde is de behandeling van: 
- het deel Overheidsperso-

neelsbeleid van hoofdstuk VI I 
(Binnenlandse Zaken) van de 
ri jksbegroting voor 1987 
(19700 -V I I ) ; 

• de begrot ing voor 1987 van 
het ABP fonds (19 700 A ) ; 

- het wetsvoorstel Wi jz ig ing van 
de begroting van lasten en baten 
van het A lgemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds 1983 (19 571); 

• het wetsvoorstel Wi jz iging van 
de begroting van het A lgemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het jaar 1982 (19 592) 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter! 
Een nieuwe periode voor het 
overheidspersoneelsbeleid grijp ik 
aan om het toetsingskader van de 
PvdA aan te geven. Vervolgens zal ik 
alle voorstellen daaraan meten. 

Wat zijn de keuzen van de Partij 
van de Arbeid als het gaat om het 
overheidspersoneelsbeleid? Wij 
kiezen voor een overlegstelsel op 
basis van gelijkwaardigheid, het recht 
op het afsluiten van een CAO, het tot 

stand brengen van een geschillenre-
geling die de advies- en de arbitrage-
functie in zich draagt. Wij kiezen voor 
een overlegstelsel waarin de ruimte 
wordt bepaald aan de hand van de 
regelingsloonindex, omdat er nog 
altijd geen fatsoenlijk antwoord is op 
de vraag hoe je in de collectieve 
sector de ruimte moet bepalen. 
Voorkomen moet worden, dat de 
vaststelling van de ruimte een vorm 
van eenzijdigheid in zich draagt. Als 
afsluiting van zo'n stelsel kiezen wij 
voor het recht op het voeren van 
collectieve actie, inclusief het 
stakingsrecht. Dit pakket staat 
centraal in de beoordeling. Wij kiezen 
voor een overlegstelsel gebaseerd op 
artikel 6 van het Europees Sociaal 
Handvest. Wij kfezen dus voor een 
stelsel inclusief de mogelijkheid van 
het afsluiten van een CAO met 
hoofdovereenkomsten op centraal 
niveau en deelovereenkomsten op de 
werkplek. Er zijn dus mogelijkheden 
voor verdergaande decentralisatie. 

Wij kiezen voor een stelsel dat met 
overeenkomsten werkt, maar waarin 
ook gevaren zitten, zeker omdat wij 
te maken hebben met het budget-
recht van de Kamer. Aan de ene 
kant is het zeer wel mogelijk voor de 
Kamer om te bepalen dat het budget, 
de ruimte wordt bepaald aan de hand 
van de loonindex. Daarmee maakt de 
Kamer zelf gebruik van haar budget-
recht. Aan de andere kant kan niet 
almaar uitstel plaatsvinden. 

In een stelsel zoals de PvdA zich 
dat voorstelt, betekent dit dat, als zes 
maanden na het aflopen van de 
vorige overeenkomst geen nieuwe 
overeenkomst is gesloten, arbitrage 
wordt toegepast. De invulling van de 
ruimte is een zaak van overleg. De 
arbeidsvoorwaarden kunnen niet 
eenzijdig worden vastgesteld. Zo'n 
situatie streven wij na. Zo'n situatie 
hebben wij vastgelegd in ons 

verkiezingsprogramma. Wij hebben 
rekening gehouden met de financiële 
onderbouwing daarvan, ook in de 
alternatieven die wij aangedragen 
hebben voor de komende kabinets-
periode. 

Uit het regeerakkoord en uit de 
antwoorden op de gestelde vragen 
blijkt dat op een groot aantal punten 
afgeweken wordt van deze lijn. Er 
worden bezwaren naar voren 
gebracht die niet als echte bezwaren 
gezien kunnen worden. Het antwoord 
op vraag 35 geeft aan, dat er 
bezwaren zijn tegen het trendbeleid, 
alsof een zelfstandig arbeidsvoor-
waardenbeleid daardoor onmogelijk 
zou zijn. Dat is onjuist. De loonruim-
te, de trend, de berekeningen die wij 
in de afgelopen tijd hebben gemaakt, 
de discussies die wij daarover 
gevoerd hebben, maken duidelijk dat 
het trendbeleid er alleen nog maar 
behoeft te zijn om de ruimte te 
bepalen. De invulling van de ruimte is 
een zaak van overleg. Daarbinnen zijn 
er alle mogelijkheden voor een 
zelfstandig arbeidsvoorwaardenbe-
leid. 

Het feit dat er ruimte is, betekent 
nog niet dat die ruimte volledig benut 
moet worden voor arbeidsduurver-
korting, voor arbeidsvoorwaarden in 
directe of indirecte zin. Het is zeer 
wel mogelijk om, evenals in het 
bedrijfsleven, de rendementsontwik-
keling hierbij te betrekken, in dit 
geval dus het financieringstekort. 
Alleen, alles wordt een zaak van 
onderhandelen. De ministervan 
Binnenlandse Zaken als overheids-
werkgever moet zijn resultaat 
behalen aan de onderhandelingstafel 
en niet achter zijn bureau, waar hij 
eenzijdig kan vaststellen wat er moet 
gebeuren. Dat kader is een toets-
steen voor het beleid van het kabinet, 
waaraan ik nu ook de ontwikkelingen 
zal toetsen. 

Vaste commissie voor 
ambtenarenzaken Overheidspersoneelsbeleid/ABP 

15 december 1986 
UCV36 36-1 



Alders 

Mijnheer de Voorzitter! Je moet je 
natuurlijk soms afvragen, als je 
ontdekt dat de lijn die je zelf uitzet, 
niet wordt gevolgd, of je misschien 
ongelijk hebt en of alle anderen 
misschien tot een geheel andere 
conclusie komen: geen trendbeleid 
en geen onderhandelingsstelsel op 
basis van gelijkwaardigheid. Mis-
schien is dat allemaal wel niet nodig. 
Maar toch is het opvallend dat er 
rond een nieuwe kabinetsperiode een 
groot aantal adviezen uitkomt, zoals 
het advies van de commissie 
overheidspersoneelsbeleid aan de 
kabinetsinformateur. Vanuit een 
oogpunt van een goed overheidsper-
soneelsbeleid geeft de adviescom-
missie de voorkeur aan het zoveel 
mogelijk volgen van de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling in het bedrijfs-
leven. Hoe zou het komen, dat de 
adviescommissie tot zo'n advies 
komt? Dan is er nog het politieke 
testament van die beroemde minister 
van Binnenlandse Zaken, die zei: het 
ten minste qua ruimte volgen van de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven 
betekent dat op de arbeidsvoorwaar-
den van het overheidspersoneel geen 
ombuigingen meer mogelijk zijn. En 
ten slotte was er nog het advies van 
de Raad van State: "Het als systeem 
permanent mede in acht nemen van 
de budgettaire situatie kan niet 
anders betekenen dan dat de 
beloning van het overheidspersoneel 
van jaar tot jaar een zaak van 
prioriteitenafweging zal worden. De 
Raad heeft reeds eerder erop 
gewezen, dat het gevaar wordt 
opgeroepen dat overheidsdienaren 
anders dan andere burgers niet 
slechts door belastingheffing maar 
ook door eventuele derving van 
beloning de kans zullen lopen door 
de nood van de schatkist twee maal 
te worden getrof fen". Hoe is het 
toch mogelijk dat al die adviezen er 
komen? Is daarin niet een bevesti-
ging te vinden van de lijn die wij 
voorstaan? Is daarin niet een 
aanduiding te vinden dat de keuze 
van het kabinet nog niet helemaal de 
juiste is? 

Toetsen is dus nodig, want het 
regeerakkoord is tot nu toe inzet van 
discussie geweest. Het CDA en de 
VVD hebben zo hun eigen interpreta-
tie van het verkiezingsprogramma, 
zozeer zelfs dat het orakel uit Aalten 
daarover opmerkingen meent te 
moeten maken. Dat is de heer 
Mateman. Een lieflijk plaatsje in 
Gelderland levert heel wat op! 

Dit kabinet werd geconfronteerd 

met het feit dat het pakket arbeids-
voorwaarden voor 1986 nog niet 
afgehandeld was. De vorige minister 
van Binnenlandse Zaken was er niet 
uitgekomen en dit kabinet kon na zijn 
aantreden alsnog beginnen aan dit 
pakket arbeidsvoorwaarden. Er moet 
worden vastgesteld dat in de 
uitgangspunten voor dat overleg 
uitgegaan werd van het bevriezen 
van de inkomens. Daarin werd als 
uitgangspunt meegegeven: geen 
verdere ontwikkeling van de arbeids-
duurverkorting. Er werd gemeld dat 
het optrekken van het vakantiegeld 
met 0,5% niet gehonoreerd zou 
worden. De pensioenpremie zou 
weliswaar worden verlaagd, maar 
daarvan zou geen deel naar de 
werknemers gaan. 

Er kunnen inderdaad enige 
afwijkingen worden geconstateerd 
ten opzichte van die brief. Het 
vakantiegeld wordt met ingang van 1 
november gebracht op 8%. Maar als 
je heel eerlijk bent, dan moet je 
zeggen dat deze maatregel van jaar 
tot jaar was gepresenteerd als een 
tijdelijke maatregel. Door de wijze 
waarop nu in de financiering is 
voorzien, is die tijdelijke maatregel 
feitelijk een structurele bezuiniging 
geworden. Het ongedaan maken van 
die maatregel wordt immers door de 
werknemers zelf uit de loonruimte 
betaald. Feitelijk betekent dit, dat de 
0,5%-korting nu een structureel 
karakter heeft gekregen. Dat is de 
keerzijde van zo'n mooi gepresen-
teerd plaatje. 

Jaar in jaar uit is hier gediscussi-
eerd over de vraag: wie brengt nu 
precies de pensioenpremie op? Hoe 
moeten de pensioenen precies 
gezien worden? Als dat uitgesteld 
loon is en als de premie wordt 
opgebracht in een bepaalde verhou-
ding tussen werkgever en werkne-
mer, dan moet dat toch betekenen 
dat een eventuele verlaging van die 
premies mede ten goede komt aan 
degenen die die premies opbrengen. 
Dat zijn voor een deel, net zoals in 
het bedrijfsleven, de werknemers. 

Inderdaad, er is iets meer ruimte 
maar geen gelijke behandeling. 
Opnieuw was de loonruimte niet 
bespreekbaar. Opnieuw werd die 
eenzijdig vastgesteld. En dus wordt 
voortgegaan op de uitgestippelde 
weg: ruim 14 mld. aan ombuigingen 
inclusief het ABP-deel over de vorige 
kabinetsperiode en slechts 2,3 mld. 
voor herbezetting. Geen bijdrage aan 
de werkgelegenheid. Dat stond 
expliciet in de brief met uitgangs-

punten voor de arbeidsvoorwaarden 
van 1986. Er was geen overleg op 
basis van gelijkwaardigheid. Als je 
dat allemaal ziet en weet dat, als de 
loonruimtefilosofie was aangehou-
den, er een ruimte van 900 min. had 
moeten zijn, waarvan 600 min. voor 
de ambtenaren, en dat er 165 min. 
van de premie beschikbaar had 
moeten zijn, dan blijkt toch dat er een 
basis was om op grond daarvan met 
elkaar in overleg te treden en tot 
overeenstemming te komen. Dan zou 
het ook begrijpelijk zijn geweest dat 
de heer Paulis roept dat werk gaat 
boven inkomen en dat het kabinet 
dat ook in een brief schrijft. Hoe 
wordt dat echter vorm gegeven? 
Waar blijkt dat uit? Dat blijkt 
helemaal nergens uit. In de brief over 
1986 staat namelijk expliciet dat 
verdergaande arbeidsduurverkorting 
niet aan de orde kan zijn, in welke 
vorm zijn ook. 

Laten wij wel wezen, met het 
arbeidsvoorwaardenbeleid voor 1986 
wordt voortgegaan op een weg die 
leidt tot verschillen. In de vorige 
kabinetsperiode zijn de minima 6,1 % 
achtergebleven in koopkracht, 
modaal 6,5%, twee maal modaal 
6,3% en vier maal modaal 6%. Hoe 
lang kan men dat nog volhouden? De 
bonden zijn woedend. Na "boos op 
Koos", nu "boos op Cees". 

Het arbeidsvoorwaardenbeleid, 
zegt de minister van Binnenlandse 
Zaken, wordt niet alleen ingegeven 
door budgettaire overwegingen. Er 
worden mooie dingen bijgehaald. Het 
moet bijdragen aan een goed 
functionerend overheidsapparaat. 
Wil de minister van Binnenlandse 
Zaken eens uitleggen, hoe dit 
arbeidsvoorwaardenpakket bijdraagt 
aan een goed functionerend over-
heidsapparaat? Waaruit blijkt dat? 
Heeft de overheid zichzelf geen 
slechte werkgever gemaakt? Is dat 
niet de kern van de problemen die de 
overheid nu heeft op de arbeids-
markt? Zit de kern van het ongenoe-
gen niet in het eenzijdig vaststellen 
van de arbeidsvoorwaarden en het 
niet erkennen van de centrale van 
overheidspersoneel als een gelijk-
waardige partner? Betekent dat niet 
dat door dit arbeidsvoorwaardenbe-
leid geen goed functionerend 
overheidsapparaat kan worden 
bereikt? 

Het verkleinen van de verschillen is 
ook een uitgangspunt, maar welke 
verkleining van de verschillen? Is het 
niet zo dat na de oproep van minister 
Ruding ook in het bedrijfsleven de 
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premies van de pensioenen zijn 
verlaagd, omdat er overrente is en 
dat de verlaging van de premies daar 
automatisch doorwerkt in de 
bijdragen van de werknemers? Wij 
zitten elkaar hier een beetje voor de 
gek te houden. 

Inkomensmatiging voor economi-
sche groei en werkgelegenheid is op 
zichzelf juist en wij pleiten daar van 
harte voor, maar waar blijkt het 
allemaal uit? Welke inzet heeft de 
minister gekozen in het overleg in de 
Stichting van de Arbeid? Hij heeft 
natuurlijk een aantal zaken neergezet. 
Maar heeft hij werkelijk geprobeerd, 
met de marktsector tot overeenstem-
ming te komen, dat er sprake is van 
economische groei en vergroting van 
de werkgelegenheid en dat de 
inkomens daarom gematigd moeten 
worden? Waarom heeft hij dan niet 
gereageerd op het pleidooi van alle 
bonden, alle centrales in de markt 
om tot een gelijkwaardige behande-
ling te komen? Was dat dan niet 
essentieel om een goed arbeidsvoor-
waardenbeleid te kunnen voeren? 

Als je de stelling durft te verkondi-
gen dat werkgelegenheid gaat boven 
inkomen, dan moet je weten dat dat 
niet alleen in de collectieve sector zo 
kan zijn. Het werkt alleen maar, als 
dat over de hele linie wordt gedacht. 
Heeft deze minister van Binnenland-
se Zaken zich dat gerealiseerd toen 
hij aanzat in het overleg in de 
Stichting van de Arbeid? Was dat zijn 
inbreng om de belangen van het 
overheidspersoneel te beschermen 
en derhalve een beroep te doen op 
zijn collega's om meer te doen in de 
marktsector? Werk boven inkomen, 
dat is inderdaad waar, maar als de 
minister van Binnenlandse Zaken dat 
echt wi l , dan moet hij dat nader 
kwantificeren, ook voor 1986. 

Ik stel vast, dat er ook in 1986 
geen ruimte was voor overleg over 
de totale onderhandelingsruimte. Het 
ging alleen maar over de invulling. 
De Raad van State heeft gelijk, men 
werd twee maal door de nood der 
schatkist getroffen. Het probleem 
doet zich voor dat de minister van 
Binnenlandse Zaken veeleer wetge-
ver, beleidsmaker is dan werkgever. 
Daaruit blijkt ook uit dat hij meer en 
meer in gesprek met zichzelf is. Hij 
waagt geen poging meer om aan de 
ene kant werkgever te zijn en die 
belangen scherp voor het oog te 
houden, en aan de andere kant de 
beleidsmaker. 

In het proces over 1986 is veel 
aandacht besteed aan het advies van 

de commissie-Albeda. Laten wij toch 
zeggen, dat het advies van die 
commissie duidelijk maakt dat er 
meer ruimte, onderhandelingsruimte, 
zou moeten zijn. Natuurlijk uitspraken 
over het vakantiegeld en over de 
pensioenpremies zijn goed, maar het 
gaat om de centrale onderhande-
lingsruimte. Wie de stukken erop 
naleest, ziet dat de centrales vragen 
om onderhandelingsruimte. Zij 
vragen niet aan de commissie-Albe-
da om te bevestigen dat zij gelijk 
hebben bij hun inzet ten aanzien van 
de invulling. Zij hebben tegen de 
commissie-Albeda gezegd: wij willen 
onderhandelingsruimte. Maar die 
onderhandelingsruimte is er niet 
gekomen, althans in volstrekt 
onvoldoende mate. De verschillen 
zijn zeer groot gebleven. Dat 
betekent een voortzetting van een 
situatie, waarin sprake is van een 
ernstig verstoorde relatie tussen 
werkgevers en werknemers. 

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! 
Bedoelt de heer Alders met zijn 
betoog dat er meer geld moet 
komen? 

De heer Alders (PvdA): Meer ruimte 
is meer geld, mijnheer Paulis. 

De heer Paulis (CDA): Ik houd van 
duidelijkheid. U wilt dus gewoon 
meer poen. Waar haart u dat dan 
vandaan? 

De heer Alders (PvdA): Hiermee 
komen wij weer op de discussie die 
wij zo vaak met elkaar voeren. Ik ben 
mijn betoog begonnen met het 
schetsen van het beleid dat de PvdA 
voorstaat en de manier waarop dat zij 
dat vorm wil geven. In ons alternatief 
hebben wij rekening gehouden met 
de volledige loonruimte van de 
collectieve sector. Voor 1987 is dat 
700 min. Als je dit bedrag overal in 
samenhang met het bevorderen van 
de werkgelegenheid besteedt, dan 
genereert deze investering voor een 
deel haar eigen opbrengst. Als je 
voor een dergelijk beleid kiest — ik 
heb in verband met het stichtingso-
verleg ook op deze samenhang 
gewezen — zijn er zeker mogelijkhe-
den voor. Het levert zeker een 
bijdrage aan economische groei en 
herstel van de werkgelegenheid. Het 
is natuurlijk een keuze die je moet 
maken. De heer Paulis mag voor deze 
keuze weglopen, maar dat is dan ook 
het enige wat hij aan duidelijheid te 
bieden heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is een 
geschil. De nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken treedt aan voor 
een nieuwe kabinetsperiode met een 
regeerakkoord, waarin gezegd wordt 
dat er meer ruimte wordt geboden 
voor de ambtenaren. Hij wordt echter 
opgescheept met een vuiltje uit de 
vorige kabinetsperiode. Dat is een 
probleem. Dit is een valse noot bij de 
start van een zo'n mooie periode 
waarin meer ruimte wordt geboden. 
Aan de ene kant worden de zetten uit 
de afgelopen periode herhaald en 
aan de andere kant heeft de nieuwe 
minister van Binnenlandse Zaken 
hierdoor niet zo'n goede start bij de 
nieuwe kabinetsperiode. 

Vervolgens is er de geschillenrege-
ling. Met instemming lees ik dat in de 
nota van toelichting daarbij staat, dat 
het ontwerp van de geschiilenrege-
ling een voorziening biedt voor de 
gevallen waarin in het overleg over 
aangelegenheden van algemeen 
belang voor de rechtstoestand van 
de ambtenaren, met inbegrip van de 
algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden 
gevoerd, geen overeenstemming 
wordt bereikt. Er is dus voorzien in de 
situatie die wij nu aantreffen. Het lijkt 
mij, dat ik de minister van Binnen 
landse Zaken, die met deze valse 
noot aan deze kabinetsperiode moet 
beginnen in een situatie waarin 
gebrobeerd wordt de verhouding 
tussen ambtenaren en hun werkgever 
te verbeteren, mag vragen om eraan 
mee te werken dat men naar de 
onderhandelingstafel kan terugkeren. 
Hij zou daarbij de bereidheid moeten 
tonen om het geschil van 1986 voor 
te leggen voor arbitrage. Ik nodig de 
minister daarbij uit om zijn opvattin-
gen over de werkgelegenheid nader 
te kwantificeren. 

Het oordeel over 1986, getoetst 
aan de uitgangspunten van de PvdA, 
kan dus niet zo erg positief zijn. Maar 
wij komen nog te spreken over 1987. 
Wij nemen de MEV als uitgangspunt. 
De loonruimte daarin is 1 %. Dit is 
dus 700 min. voor de hele collectieve 
sector, waarvan ongeveer 450 min. 
voor de ambtenaren. Opnieuw 
worden de pensioenpremies met 500 
min. verlaagd. Een derde deel betreft 
werknemersrechten. De totale 
onderhandelingsruimte zou dus 615 
min. moeten zijn. Hierbij moet 
ongeveer 95 min. worden opgeteld, 
namelijk de helft van de opbrengst 
van de min-2%-operatie. Dat betreft 
een lopende afspraak. 

De minister doet dit zelf ook. Ook 
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van het bedrag van 270 min. dat hij 
beschikbaar stelt, maakt deze 95 
min. onderdeel uit. Wij gaan dus uit 
van 700 min. en de minister van 270 
min. Dit is echter niet het enige 
verschil. In de brief wordt duidelijk 
gemaakt dat ook voor 1987 pas op 
de plaats wordt gemaakt wat de 
herverdeling van werk betreft. 
Opnieuw wordt er in dit verband pas 
op de plaats gemaakt en dan wordt 
er maar tegen de bonden geroepen 
dat zij geen oog hebben voor de 
ontwikkeling van der werkgelegen-
heid. Hoe kan dat in vredesnaam? 

Het kabinet stelt in zijn brief dat de 
extra ruimte voor 1986 en 1987 200 
min. is. Men is bereid dit bedrag 
beschikbaar te stellen in afwijking 
van hetgeen in de Miljoenennota 
staat, maar met inachtneming van 
het uitgezette meerjarenkader. Kan 
de minister van Binnenlandse in 
ronde getallen — om in termen van 
de heer Paulis te spreken - aange-
ven wat dit betekent? Gaat dit extra 
geld af van het bedrag dat voor de 
gehele kabinetsperiode beschikbaar 
is? Is dat het "met inachtneming van 
het uitgezette meerjarenkader"? Is 
het dus feitelijk alleen maar een 
verschuiving? Als dit een verschui-
ving is binnen het bedrag 2 min. dat 
de minister beschikbaar heeft voor 
de komende periode, is het dan niet 
veel verstandiger dat hij zegt dat dit 
het geval is? De minister is er ten 
slotte zelf al mee begonnen om deze 
kabinetsperiode als één geheel te 
bezien. Als dit de mening van de 
minister is, dan moet hij ook de 
bereidheid hebben om de ruimte 
voor 1987 wel bespreekbaar te 
maken. De brief aan de Kamer wekt 
de indruk dat het belachelijk is wat 
die bonden voorstellen —in mijn taal 
komt het daarop neer — dat zij 
extreme eisen stellen, dat die bonden 
nergens oog voor hebben. De 
minister vindt dat er een bepaalde 
ruimte is en over de invulling wil hij 
dan nog wel overleg plegen. Ik moet 
daaruit dus begrijpen dat de minister 
de ruimte als zodanig niet meer ter 
discussie wil stellen. Dat lijkt mij 
vreemd. CDA en VVD beweren toch 
om het hardst dat er in de komende 
kabinetsperiode twee miljard 
beschikbaar is voor loonruimte. Die 
kunnen ofwel voor het grootste deel 
voor arbeidsduurverkorting, ofwel 
voor een mix van maatregelen benut 
worden, maar over die twee miljard 
zijn zij het eens. Dan zijn die toch 
beschikbaar voor die gehele periode? 
Dan moet het toch ook mogelijk zijn 

een groter deel van de ruimte die het 
kabinet zegt te hebben ook in 1987 
beschikbaar te stellen? Dan moet de 
minister toch bereid zijn voor 1987 
met die bonden te onderhandelen 
over de ruimte? 

Volg ik mijn eigen lijn, dan kom ik 
bij een loonruimte van 1 % volgens 
de MEV en volgens de berekeningen 
die ten grondslag liggen aan het 
regeerakkoord aan een loonruimte 
van 2,8 mil jard. Stap ik daar echter 
vanaf en volg ik de lijn die de minister 
heeft uitgezet, dan moet er meer 
ruimte zijn. Ik zou graag van het 
kabinet een duidelijke uitspraak 
hebben over de vraag of de ruimte 
voor 1987 nu wel of niet bespreek-
baar is. Als de minister wil dat de 
bonden weer serieus met hem om de 
tafel gaan zitten en weer het idee 
kunnen hebben dat zij met iemand 
kunnen onderhandelen die ook iets te 
onderhandelen heeft, dan zal hij zelf 
een stap moeten zetten. Ik nodig 
hem daartoe van harte uit. 

De brief van 3 december over de 
onderhandelingen kent enkele 
opmerkelijke passages. Er wordt 
gesproken over de onderhandelings-
inzet van de bonden. Die bevat een 
aantal elementen. Allereerst de 
loonruimte, zoals voorzien in de MEV. 
In de tweede plaats het wegwerken 
van de achterstand; in het verleden 
zijn hierover weleens uitspraken 
gedaan. In de derde plaats het 
kunnen praten over het benutten van 
de premie, als de premie wordt 
verlaagd. Er staat nergens dat de 
bonden niet willen praten over 
werkgelegenheid. Is de minister niet 
wat al te snel om dat op die manier 
uit te spreken? Ik heb de brief van de 
vier centrales er nog eens op 
nagelezen. Daarin staat niet dat zij 
niet bereid zijn over werkgelegenheid 
te praten. Draagt de minister door 
zo'n brief te schrijven en door zo'n 
zin daarin op te nemen er niet toe bij 
dat hij opnieuw het overlegklimaat 
verslechtert? Die ruimte voor 1987 is 
een heel essentieel punt. Naast 
Albeda overweeg ik hierover in 
tweede termijn een motie in te 
dienen. 

De brief over 1987 bevat, in het 
verlengde van het regeerakkoord, 
een passage over een ruimtemodel 
zoals dat ook geldt voor de trendvol-
gers. Het zal duidelijk zijn dat ik het 
daarmee niet eens ben. Ik heb het 
probleem geschetst. De minister 
maakt als werkgever daarnaast 
gebruik van een andere bevoegdheid, 
het eenzijdig vaststellen van de 

ruimte. Ook in het WAGGS-model, 
het model voor de trendvolgers, zit 
dat bepalende element. Na overleg, 
niet in overleg, stelt de minister de 
ruimte vast. Bij het vaststellen van 
die ruimte speelt de budgettaire 
situatie een belangrijke rol. Die 
beleidsmatige koppeling zorgt er 
keer op keer voor dat er sprake is van 
een ongelijke positie, werkgever en 
werknemers zullen niet gelijkwaardig 
aan elkaar zijn. De Raad van State 
wijst er nog eens fijntjes op dat een 
zodanige benadering betekent dat de 
ruimte voor de arbeidsvoorwaarden 
daarmee in concurrentie wordt 
gesteld met andere uitgaven, zoals 
defensie, verkeer en waterstaat, 
welzijn enzovoort, terwijl de ambte-
narenbonden daartegenover niet in 
de positie zijn om zichzelf te 
verdedigen. In het systeem van de 
WAGGS blijven de werknemers het 
risico lopen tweemaal door de nood 
der schatkist te worden getroffen. De 
minister zegt dat het niet alleen de 
budgettaire overwegingen zijn, maar 
zou hij dan niet, indien de ruimte er 
wel zou zijn, ogenblikkelijk voorstel-
len doen om een normale loonruimte 
toe te passen? Dus is de budgettaire 
situatie bepalend voor het feit dat die 
ruimte er niet is. 

De tekst uit het regeerakkoord 
suggereert nog veel meer dan dat 
langs die weg de ruimte wordt 
bepaald. Er staat ook: de gewenste 
verbetering in de arbeidsvoorwaar-
den voor de collectieve sector, zoals 
een gedifferentieerde uitvoering van 
de pakketvergelijking en de arbeids-
duurverkorting/herbezetting. Dat 
betekent dat men niet alleen een 
model wil ontwikkelen om de ruimte 
te bepalen maar dat men dit model 
mede wil benutten om die ruimte al 
voor een gedeelte in te vullen. Dat is 
in strijd met een model a la de 
WAGG's? Kan de minister dit nader 
uitleggen? 

Kunnen CDA en VVD nog eens 
uiteenzetten wat nu precies het 
geschil inhoudt, dat zij hebben op het 
terrein van de interpretatie van het 
regeerakkoord? De ene partij stelt dat 
vaststaat dat een en ander alleen 
voor arbeidsduurverkorting kan 
worden gebruikt. De andere partij 
meent dat er sprake is van onderhan-
delingsinzet. Het laatste lijkt mij het 
meest te passen bij een stelsel, 
waarbij gelijkwaardigheid wordt 
nagestreefd maar misschien kan hier 
een nadere uitleg worden gegeven, 
mede gelet op de voorstellen voor 
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1986 en 1987, die deze elementen 
moeten bevatten. 

Over de resultaten voor het jaar 
1986 is men zeer ontevreden. Met 
betrekking tot het jaar 1987 worden 
geen echte aanzetten gegeven maar 
vandaag kan de minister een 
positieve bijdrage leveren aan een 
verbetering. Er wordt gesproken over 
werk boven inkomen; economische 
groei en herverdeling van arbeid 
moeten leiden tot een convenant en 
daar moet men met elkaar aan 
werken. Ook wordt er gesproken over 
aanpassingen in de collectieve 
sector. Wie ook zou regeren, er zou 
bezuinigd moeten worden en er zou 
gekozen moeten worden voor een 
doelmatiger en efficiënter werkende 
overheid. Bij het toetsen op doelma-
tigheid zou gezien moeten worden 
naar de wijze, waarop aan de 
overheid vorm is gegeven en naar de 
inhoud en de omvang van de taken, 
mede in relatie met allerlei ontwikke-
lingen op cultureel gebied. Dit alles 
zou moeten leiden tot een betere 
toegankelijkheid van de rijksdienst 
voor de burgers. Voorzitter, het is 
allemaal waar maar hoe het zo kan 
zijn dat een operatie, waarvan te 
voren al vaststaat dat er 20.000 
formatieplaatsen zullen verdwijnen, 
beslist is gericht op meer doelmatig-
heid en efficiency, valt moeilijk te 
begrijpen. Dan lijkt toch de bezuini-
ging de hoofddoelstelling te zijn. Hoe 
minder kan leiden tot beter, zullen wij 
later wel aan de hand van een nota 
bespreken. Ik snap dit nog altijd niet. 
Als minder hier tot beter moet leiden, 
is er maar één oplossing: alle 
ambtenaren eruit en dan is er sprake 
van een uitstekende functionerende 
overheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Als er 
gesproken wordt over werk boven 
inkomen dan kan men zich voorstel-
len dat de ambtenarenbonden 
daarvan schrikken. In de vorige 
periode werden immers de ombui-
gingen in de arbeidsvoorwaarden 
mede gemotiveerd tegen de 
achtergrond dat er anders 40.000 
arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. 
Op grond daarvan hebben de 
ambtenaren verplicht moeten 
inleveren. Nu komen wij in een 
nieuwe periode en, nadat al die 
loonruimte is ingeleverd om arbeids-
plaatsen te behouden, is het nieuwe 
credo: géén ruimte en 20.000 
arbeidsplaatsen eruit. Voorzitter! Die 
20.000 arbeidsplaatsen heeft men 
eerst zélf betaald. Daar zit toch iets 
verkeerds? Dat roept toch de vraag 

op — en ik leg die voor aan het 
kabinet en aan CDA en VVD - hoe 
dit "werk boven inkomen" precies in 
elkaar zit? Hoe moet het worden 
uitgelegd dat er wederom in de 
stukken wordt gesteld dat herverde-
ling van werk ook voor het komende 
jaar niet aan de orde kan zijn? 

Het resultaat staat te voren vast en 
het is begrijpelijk dat op bepaalde 
momenten mensen zeggen dat dit 
niet goed zit. Het regeerakkoord 
geeft een verlies van 37.000 
formatieplaatsen aan: 20.000 als 
gevolg van de afslankingsoperatie en 
17.000 als gevolg van de bezuinigin-
gen. Er is echter meer aan de hand. 
Immers, de Miljoenennota geeft aan 
dat ƒ110 miljoen wordt toegevoegd 
aan het miljard. Het gaat hier om de 
opbrengst van de afslankingsopera-
tie. Het antwoord op vragen, die 
hierover zijn gesteld, duidt erop dat 
dit haalbaar is bij het niveau van 
20.000 arbeidsplaatsen. Ik verzoek 
de minister, dit nader uit te leggen. 

Opvallend is de passage in het 
regeerakkoord, waarin wordt 
gesproken over de bijdragen van de 
lagere overheden, inclusief het 
aandeel in de sfeer van de volume-
maatregelen. Wat is hiervan nu 
precies de betekenis? Gaat het om 
20.000 arbeidsplaatsen bij de 
rijksoverheid en nog wat plaatsen bij 
de lagere overheden? Hoe wordt dit 
precies vormgegeven? 

De memorie van toelichting bevat 
fantastische passages over het 
bevorderen van arbeidsmogelijkhe-
den voor jongeren, etnische minder-
heden en gehandicapten. Het zijn 
passages die mijn volledige instem-
ming hebben maar hoe wordt dit in 
vredesnaam gerealiseerd als men 
20.000 plaatsen wil schrappen? 
Waar moeten die mensen komen te 
werken? Kan dit wat meer concreet 
worden gemaakt? Het zijn anders 
mooie woorden zonder inhoud. 

Hoe gaat het nu in die rijksdienst? 
Voorzitter! Daar is een gigantisch 
aantal uitzendkrachten aan het werk. 
Ik hoor steeds verhalen over de 
inventieve wijze waarop departemen-
ten personeel aantrekken buiten de 
officiële personeelssterkte om. Het 
gaat dan om detacheringen van 
mensen van universiteiten en 
bedrijven, die in de formatie niet 
opvallen, om het aantrekken van 
inhuurkrachten in het kader van 
opdrachten en concrete projecten, 
enz. Zouden we dat niet eens 
opnieuw moeten bekijken en zou het 
niet mogelijk zijn dat bij het opscho-

nen daarvan heel veel ruimte 
vrijkomt, waardoor die twintigduizend 
echte formatieplaatsen voor een deel 
toch nog zouden kunnen blijven 
bestaan? Is de minister bereid, dit 
eens in kaart te brengen en erover te 
rapporteren aan de Kamer? 

Mijnheer de Voorzitter! De wijze 
waarop de bonden bij de hele 
afslankingsoperatie betrokken 
worden, boeit mij ook. Ik heb er 
vragen over gesteld en de antwoor-
den erop zijn volstrekt onbevredi-
gend. De minister zegt dat de nota 
inzake die twintigduizend arbeids-
plaatsen binnenkort in het kabinet 
besproken zal worden. Daarna volgt 
de departementale invulling en ten 
slotte zijn de bonden aan de beurt. 
Dat is volkomen onjuist; de circulaire 
van minister Wiegel uit 1978 is 
volstrekt duidelijk: overleg over dit 
soort zaken dient plaats te vinden op 
een zodanig tijdstip dat het resultaat 
ervan van invloed kan zijn op de 
besluitvorming. Ik vraag de minister 
uitdrukkelijk, zijn nota over de 
afslanking te bespreken met de 
centrales van overheidspersoneel 
voordat ze in het kabinet besproken 
wordt. Dat vloeit voort uit de eigen 
regels van de minister en ik stel hem 
dan ook voor, zich daaraan te 
houden. Ook bij de debatten over de 
PTT is deze kwestie aan de orde 
geweest. Als het nodig is, zal ik ook 
hierover een uitspraak van de Kamer 
vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Minister De 
Korte, destijds minister van Binnen-
landse Zaken, heeft nogal wat 
aandacht besteed aan de vraag, of er 
niet wat minder ambtenaren zouden 
kunnen komen, om een betere 
overheid te verkrijgen. Zijn beroemd-
ste voorstel was wel: iets meer 
ambtenaren eruit, dan kunnen we de 
salarissen van de overblijvenden wat 
opkrikken. Dat heeft geleid tot een 
boeiend debat bij de behandeling van 
de kaderbrief in het begin van dit 
jaar, met de uitspraak van de 
minister-president dat de minister 
van Binnenlandse Zaken "het zo niet 
bedoeld had" . Ik lees nu opnieuw dat 
de heer De Korte, nu minister van 
Economische Zaken, een plannetje 
heeft gemaakt om zijn formatie één 
of twee procent meer af te slanken 
dan waartoe hij zich verplicht heeft, 
om de arbeidsvoorwaarden van zijn 
personeel te verbeteren. Ik neem aan 
dat deze minister van Binnenlandse 
Zaken vandaag wil uitspreken dat hij 
het daarmee volstrekt oneens is en 
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dat hij alles zal doen om dat te 
voorkomen. 

Voorzitter! De afgelopen tijd is er 
steeds meer aandacht besteed aan 
de vraag, of de overheid nog wel een 
goede werkgever is. Het is mijn vaste 
overtuiging dat het arbeidsvoorwaar-
denbeleid van de afgelopen jaren 
ertoe bijgedragen heeft dat de 
positie van de overheid als werkgever 
op de arbeidsmarkt aanzienlijk 
verslechterd is. Dat is de kern. Wil je 
de overheid weer echt aantrekkelijk 
maken voor alle soorten van beroe-
pen die zij te beiden heeft, dan moet 
allereerst verbetering worden 
gebracht in de manier waarop de 
rijksoverheid met haar personeel 
omgaat. De minister speelt daarbij 
een beslissende rol. Het feit dat het 
voor gemeenten in de Randstad 
problematisch is geworden om 
personeel aan te trekken, vloeit 
rechtstreeks voort uit het beleid dat 
de minister voert. En het feit dat de 
rijksoverheid voor een aantal functies 
niet aan personeel kan komen, kan 
niet alleen opgevangen worden door 
iets te doen aan de honorering van 
die functies, het heeft ook te maken 
met het algemene klimaat dat de 
overheid als werkgever schept. Dat 
geldt voor de salariëring, maar ook 
voor het perspectief dat geboden 
wordt aan potentiële werknemers. 
Dat perspectief, de loopbaanbegelei-
ding, de mogelijkheden van scholing, 
ontplooiing, de mogelijkheden om 
werk te verrichten waarin je je 
creativiteit kwijt kunt, die factoren 
zijn bepalend voor het werkklimaat bij 
de overheid. En op beide terreinen is 
er sprake van problemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Natuurlijk 
ontkent de Partij van de Arbeid niet 
dat op een aantal plaatsen de fricties 
zo groot zijn dat het beleid het 
noodzakelijk maakt, daar maatrege-
len te nemen. Maar voordat men 
daartoe overgaat, zou men toch eens 
rond moeten kijken. Het valt mij op 
dat de knelpunten niet precies 
bekend zijn bij de minister. Hij 
kondigt aan dat hij binnenkort een 
onderzoek daarnaar zal instellen. Kan 
de Kamer daarover geïnformeerd 
worden? En hoe zit het nu precies 
met de toeslagenregeling voor 
personeel in de automatiseringssec-
tor? Die werkt toch al een tijd? Hoe 
succesvol is die regeling? En in 
hoeverre is eraan gedacht, op andere 
terreinen een soortgelijke regeling te 
treffen? Ziet de minister geen 
problemen in het werken met al die 
toeslagenregelingen? Zal er geen 

haasje-over ontstaan, zal de ene 
groep niet verlangen, ook voor extra 
beloning in aanmerking te komen, 
omdat de andere groep iets extra's 
krijgt? Betekenen grote verschillen 
binnen een beroepsgroep niet een 
verstoring van de arbeidssituatie? En 
wordt dit in het bedrijfsleven niet 
voorkomen? 

En, Voorzitter, veroorzaakt de 
minister eigenlijk geen grote 
problemen door het systeem van het 
BBRA te willen aanpassen in die zin, 
dat men niet meer automatisch een 
periodiek krijgt, en door vervolgens 
te zeggen dat hij die aanpassing op 
0 ,6% budgetteert, terwijl in de 
macro-economische verkenningen 
wordt aangegeven dat het 1,5% zou 
moeten zijn? Door die budgettering 
krijgt de een automatisch minder dan 
de ander, als die meer krijgt. 

Ik schakel over op het ABP. Er is 
een niet voorzien voordeel als gevolg 
van de wijziging van de uitkerings-
percentage voor de invaliditeitspensi-
oenen. Ik heb nu met verbazing 
gelezen, dat dit betrokken is bij de 
vraag of er in 1987 wat minder 
premie naar het ABP moet. Die 1,5 
miljard in het regeerakkoord was 
toch een veronderstelde overrentesi-
tuatie? Die overrentesituatie ontstaat 
toch door het rendement, in vergelij-
king met de loonontwikkeling en de 
rekeningrente? Die vloeit toch niet 
voort uit een extra voordeel bij de 
invaliditeitspensioenen? Is het dan 
niet zo, dat echt meer ruimte is 
ontstaan door die verlaging en dat 
die verlaging benut kan worden in 
het kader van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid, bij voorbeeld om iets te 
doen aan de invaliditeitspensioenen 
of om op andere gebieden iets te 
doen? Ik krijg hierop graag een 
duidelijk antwoord. 

De Kamer heeft een- en andermaal 
uitgesproken dat het weduwnaars-
pensioen er nu moet komen. Zij 
heeft dat onlangs nog uitgesproken. 
Wij hebben daarbij aangetekend, dat 
dit binnen het kader van het ABP 
geregeld moet worden. Wil de 
minister zeggen wanneer dit 
gebeurt? Het kan niet alleen afhan-
gen van de vraag of u daarover 
overleg voert met de bonden. De 
Kamer heeft uitgesproken, dat dit zal 
moeten gebeuren. De ruimtebereke-
ningen die bekend zijn, maken 
duidelijk dat dit binnen het ABP zeer 
wel mogelijk is. 

Heeft de minister de recente 
ontwikkelingen bij het APB en alles 
wat daarover bekend is geworden, 

nog wel eens getoetst aan zijn 
voorstellen over de structuur bij het 
ABP? Zitten wij nog steeds op de 
goede weg? Heeft de minister 
daarover een opvatting? 

Deze minister is begonnen aan een 
moeilijke periode. Hij doet dat op een 
manier die mij niet hoopvol stemt. Ik 
zeg dat maar in alle duidelijkheid. De 
heer Paulis stelt het tenslotte altijd 
op prijs dat wij ronde woorden 
gebruiken. De minister van Binnen-
landse Zaken heeft op een aantal 
momenten in dat overleg uitspraken 
gedaan waarover hij zelf niet gelukkig 
zou moeten zijn. De minister van 
Binnenlandse Zaken doet voorstellen 
voor het arbeidsvoorwaardenpakket 
1987, waarover hij met de bonden 
wil praten. Vervolgens zegt hij in een 
radiorubriek exact hoe die voorstel-
len eruit zullen zien. Ik doel nu op de 
jeugdlonen. In de brief voor 1987 
staat letterlijk dat de minister 
daarover wil overleggen. Dan geeft 
het geen pas om in welke radioru-
briek dan ook exact uit te meten hoe 
hij zich dat precies voorstelt. Hij weet 
dat helemaal met. Dat hangt af van 
het resultaat van het overleg dat hij 
moet voeren. In tal van situaties kan 
hij er zelf aan bijdragen om een 
klimaat te scheppen waarin het echt 
onderhandelen is, waarin echt de 
mogelijkheden aanwezig zijn om er 
samen uit te komen. Dat zou de 
minister op zichzelf moeten aanspre-
ken. Ik nodig hem dan ook uit, in 
deze UCV de bereidheid daartoe te 
tonen. Eén van de belangrijkste 
toetsstenen daarvoor zal zijn de 
vraag, of voor 1987 de mogelijkheid 
bestaat om over de omvang van de 
ruimte alsnog te praten. 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met belangstelling 
geluisterd naar de inbreng van 
collega Alders. Het lijkt wel alsof 
vandaag de trein gaat rijden. Zo is 
het echter niet. Ik begrijp, dat hij de 
minister van Sociale Zaken niet altijd 
volgt in diens overwegend wijze 
uitspraken. Onlangs heeft hij nog 
gesteld, dat in de industrie, in het 
bedrijfsleven, 400.000 arbeidsplaat-
sen teloor zijn gegaan en dat er 
500.000 in de collectieve sector zijn 
ontstaan. Dat betekent dat een 
gigantisch probleem is ontstaan. Dat 
probleem ligt al een aantal jaren op 
ons bord. Wij proberen daarvoor een 
oplossing te vinden. Dat is geen 
geringe opgave. Wij zitten, met 
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andere woorden, in een trekkende 
karavaan. Dat betekent dat wij 
moeten doorgaan en dat wij moeten 
aanknopen bij het beleid dat in de 
afgelopen jaren is gevoerd. 

Wij zullen vandaag van gedachten 
wisselen met de minister van 
Binnenlandse Zaken. In de afgelopen 
maanden heeft deze minister 
herhaaldelijk overleg gevoerd met de 
centrales van overheidspersoneel. Uit 
hetgeen via de media tot ons is 
gekomen, hebben wij niet de indruk 
gekregen dat het optreden van de 
bewindsman in het overleg als een 
toppunt van souplesse ervaren 
wordt. Well icht zit daar een kern van 
waarheid in. Voor een kritische en 
zakelijke beoordeling van het verloop 
van het overleg moet volop ruimte 
aanwezig zijn. Anders wordt de zaak 
als men niet op de bal, maar op de 
man gaat spelen. En dat is nu precies 
datgene waaraan de burgemeester 
van Amsterdam, tevens oud-be-
windsman van Binnenlandse Zaken, 
zich in onze ogen schuldig heeft 
gemaakt. Blijkens de mededelingen 
die in diverse kranten staan afge-
drukt, heeft de heer Van Thijn zich 
naar aanleiding van het overleg over 
de politieproblematiek zeer denigre-
rend uitgelaten over de persoon van 
de huidige bewindsman. Ik vind dat 
bestuurderen elkaar niet op deze 
wijze publiekelijk behoren te bejege-
nen. Ik acht de uitlatingen van de 
burgemeester van Amsterdam dan 
ook bepaald ongelukkig. 

De laatste UCV over het overheid-
spersoneelsbeleid werd gehouden op 
10 december 1984. Bij die gelegen-
heid heeft mijn collega Van der Burg 
zijn vreugde uitgesproken over het 
tot stand brengen van een geschil-
len- en arbitrageregeling, kortweg 
"de commissie-Albeda" genoemd. 
Eind 1985 is er geen UCV over het 
overheidspersoneelsbeleid 1986 
gehouden, omdat er, zoals wel vaker 
voorkomt, enige discrepantie was 
tussen hetgeen de minister te bieden 
had en de verlangens van de 
centrales van overheidspersoneel. In 
het voorjaar van 1 986 zou alsnog 
een UCV plaatsvinden. Het plotselin-
ge overlijden van minister Rietkerk 
doorkruiste dit voornemen. Als 
nieuwe minister van Binnenlandse 
Zaken trad de heer De Korte aan. Na 
de kabinetsformatie vond weer een 
wisseling van de wacht plaats. De 
heer Van Dijk trad aan als nieuwe 
bewindsman. Ook deze minister is er 
in korte tijd in geslaagd om een 
ruime mate van bekendheid in het 

gehele land te verwerven. Het leven 
gaat verder. En zo ook het gebeuren 
op Binnenlandse Zaken. Bonden en 
minister maken kennis met elkaar. 
Het overleg wordt hervat. Ter tafel 
liggen de voorstellen inzake het nog 
niet afgeronde arbeidsvoorwaarde-
noverleg over 1986 en de beleids-
voornemens voor 1987. Het arbeids-
voorwaardenoverleg 1986 vindt nog 
zijn basis in het regeerakkoord 
1982-1986. De beleidsvoornemens 
voor 1987 vinden hun fundament in 
het regeerakkoord 1987-1990. Wie 
het oude regeerakkoord nog eens 
rustig doorleest, wordt ook wat de 
collectieve sector betreft met een 
zeer somber perspectief geconfron-
teerd. Er zijn in de afgelopen jaren 
door het overheidspersoneel zeer 
wezenlijke offers gebracht. Een 
positief punt in dat geheel is, dat er 
in de overheidssector — in tegenstel-
ling tot het bedrijfsleven — vrijwel 
geen sprake is geweest van gedwon-
gen ontslagen. Werk is in de ogen 
van de CDA-fractie terecht boven 
inkomen gegaan. Ik zal het een 
beetje plastisch uitdrukken: als een 
stadion gevuld zou zijn met werk-
lozen, zouden dat vrijwel uitsluitend 
mensen uit het vrije bedrijf zijn, met 
slechts een enkele verdwaalde 
ambtenaar ertussen. Nu ik het toch 
over het bedrijfsleven heb, is het 
goed, in de gaten te houden dat 
ondanks het ingezette economisch 
herstel, er hele bedrijfstakken zijn die 
het nog steeds erg moeilijk hebben. 
Hierbij denk ik in het bijzonder aan de 
bouwnijverheid; een bedrijfstak die 
niet alleen fors deelt in de werkloos-
heidsmalaise, maar waar ook, wat de 
lonen betreft, de kerstboom volledig 
is afgetuigd. 

Vooral wat 1986 betreft waren de 
marges nog vrijwel nihil. Dat heeft de 
toenmalige ministervan Binnenland-
se Zaken, de heer Rietkerk, duidelijk 
tot uitdrukking gebracht in zijn brief 
van 12 september 1985 aan de 
Kamer. Wat 1987 betreft zijn de op 
het regeerakkoord 1987-1990 
gebaseerde voorstellen verwoord in 
de brief van 12 september 1986 aan 
het Centraal Georganiseerd Overleg 
in Ambtenarenzaken. Hoewel de 
marges nog steeds smal zijn en in de 
komende kabinetsperiode ook zullen 
blijven, blijkt dat er dankzij de 
voortgezette verbetering van het 
economisch klimaat en ondanks de 
dramatische daling van de inkomsten 
van de staat, als gevolg van de 
vrijwel gehalveerde aardgasinkonv 
sten, iets meer ruimte is. Dit is onder 

meer tot uitdrukking gebracht in het 
beschikbaar stellen van ruimte voor 
een verdergaande arbeidsduurverkor-
ting van 0 ,75% per jaar, met een 
herbezetting van 75%, en het 
aanbrengen van verbeteringen voor 
specifieke salarisaanpassingen in 
verband met feitelijke knelpunten. 
Het overleg, zoals verlopen tot medio 
1986, heeft niet tot overeenstem-
ming geleid; niet voor 1 986, niet 
voor 1987 en niet voor 1986 en 
1987 samen. Wie de verlangens van 
de centrales van overheidspersoneel 
ziet — ik verwijs dan onder meer naar 
het schrijven van de centrales van 17 
september 1986 —, zal dit niet al te 
zeer verbazen. Ondanks een poging 
van de minister om wat meer ruimte 
te scheppen, bleek de kloof onover-
brugbaar en legden de centrales de 
geschilpunten over 1986 voor aan de 
commissie-Albeda. 

Gelet op de zich geleidelijk aan 
manifesterende verbetering van het 
sociaal-economische klimaat in het 
bedrijfsleden, heeft de CDA-fractie er 
begrip voor, dat de centrales van 
overheidspersoneel naar wegen 
zoeken om de divergentie tussen de 
arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsle-
ven en in de collectieve sector niet al 
te ver te laten groeien. Anderzijds is 
een geweldig spanningsveld 
ontstaan, waar de overheid — ook 
als werkgever — mee geconfron-
teerd wordt. Ik doel dan op de 
achteruitgang van de aardgasinkom-
sten. Dat partijen onder die omstan-
digheden elkaar niet konden vinden, 
behoeft geen al te grote verwonde-
ring te wekken. 

Bij brief van 6 november jongstle-
den heeft de minister van Binnen-
landse Zaken het advies van de 
commissie-Albeda ter kennis van de 
Kamer gebracht. Interessant is dat 
de commissie-Albeda een historisch 
overzicht geeft van 1976 tot heden, 
waaruit de veranderde opvattingen 
inzake het trendmechanisme duidelijk 
blijken. Heel nadrukkelijk spreekt 
hieruit dat de nadere motivering voor 
het herhaald opschorten, respectie-
velijk beperken, van de trend 
overwegend budgettair van aard was. 
Kern van het advies van de commis-
sie-Albeda is dat budgettaire 
overwegingen, hoe legitiem op zich 
ook, geen uitsluitende leidraad 
mogen zijn voor het te voeren 
arbeidsvoorwaardenoverleg. Het zijn 
van werkgever vereist nog andere 
afwegingen en die hebben tot nu toe 
onvoldoende gewicht in de schaal 
gelegd. 
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De CDA-fractie is niet ongevoelig 
voor deze redenering en heeft het 
advies van de commissie-Albeda dan 
ook als een aansporing voor de 
regering gezien, om zich te herbezin-
nen op de ontstane situatie. In de 
ogen van de CDA-fractie is echter in 
het kader van het arbeidsvoorwaar-
denbeleid eveneens relevant de 
verwachte positieve koopkrachtont-
wikkeling in 1986 en 1987. Deze is 
heel duidelijk aanwezig. 

Van betekenis is eveneens het te 
voeren en nog te voeren werkgele-
genheidsbeleid in de overheidssec-
tor. Vanuit deze optiek zou de 
CDA-fractie het niet vreemd 
gevonden hebben, als de commissie-
Albeda bij haar overwegingen zich 
mede zou hebben laten leiden door 
het werkgelegenheidsbeleid dat de 
overheid, als grootste werkgever, zelf 
gevoerd heeft. Dit werkgelegen-
heidsbeleid, onder het motto "werk 
boven inkomen", heeft ertoe geleid 
dat er in de afgelopen jaren vrijwel 
geen gedwongen ontslagen hebben 
plaatsgevonden en dat het materiële 
offer dat van het overheidspersoneel 
gevraagd is, niet tevergeefs is 
geweest. Het heeft geleid tot ten 
minste behoud van werkgelegenheid. 
Als ik juist ben geïnformeerd, is het 
mede als gevolg van vormen van 
deeltijdarbeid zo, dat er zelfs meer 
mensen in totaliteit aan de slag zijn. 
Ik zou op dit punt graag nog nadere 
informatie van de minister krijgen. 

Deze doelstellingen stonden in het 
regeerakkoord 1982-1986 en staan 
in het regeerakkoord 1987-1990. Dit 
gegeven is voor de minister van 
Binnenlandse Zaken van meer dan 
marginale betekenis. Via het 
regeerakkoord zijn de kaders 
aangegeven, waarbinnen de minister 
van Binnenlandse Zaken in zijn 
overleg met de centrales van 
overheidspersoneel kan opereren. 
Geen dictaat, maar voorshands nog 
wel smalle marges. Een meewegen 
van dit gegeven door de commissie-
Albeda zou mijns inziens logisch 
geweest zijn. Vanuit deze optiek zijn 
de opmerkingen van de regering 
inzake het ontbreken van een 
verwijzing naar de arbeidsherverde-
lingsaspecten dan ook te begrijpen 
en te billijken. Op enkele punten is 
het advies van de commissie-Albeda 
expliciet, op andere punten indica-
tief. 

Naar aanleiding van het advies van 
de commissie-Albeda is het overleg 
hervat op woensdag 3 december 
jongstleden. Het blijkt dat de minister 

een voorkeur heeft voor het combi-
neren van het arbeidsvoorwaarden-
beleid voor 1986 en 1987. Daar zijn 
althans de voorstellen van de 
regering op gebaseerd. Het blijkt dat 
de commissie-Albeda niet aan 
dovemans oren heeft gesproken en 
dat de regering de ruimte voor 1986 
en 1987, welke in november nog met 
200 miljoen gulden werd aangege-
ven, vergroot heeft tot 400 miljoen 
gulden. Het is zeker niet zonder 
moeite dat de minister van Binnen-
landse Zaken deze verruiming tot 
stand heeft kunnen brengen. Dat de 
minister bij de verruiming van zijn 
aanbod het advies van de commis-
sie-Albeda duidelijk heeft laten 
meewegen, zal bij de beschouwing 
van de concrete voorstellen nog 
blijken. 

Tegenover dit verruimd aanbod van 
de minister bleven de ongewijzigde 
wensen van de centrales van 
overheidspersoneel staan, die op 
jaarbasis voor 1986 885 min. gulden 
inhouden en voor 1987 1,3 miljard 
gulden. In de brief van de minister 
wordt gesproken over 1,8 miljard 
gulden. Het scheelt een slok op een 
borrel. Wellicht kan op dit punt nog 
wat toelichting worden gegeven. 

In het overleg op 3 december j l . 
bleken de centrales niet bereid om 
1986 en 1987 te combineren en 
wilden zij uitsluitend over 1986 
praten. De standpunten blijken, 
ondanks het verbeterde aanbod van 
de regering, zover uit elkaar te 
liggen, dat er geen overeenstemming 
wordt bereikt over het jaar 1986. 
Door de minister van Binnenlandse 
Zaken zijn thans eenzijdig de 
arbeidsvoorwaarden voor 1986 
vastgesteld. 

1. De vakantietoelage wordt na 1 
november 1986 weer op 8% 
gebracht. 

2. Verlaging van het pensioenbij-
drageverhaal met 1 procentpunt voor 
salarissen vanaf 52.300 gulden en dit 
te rekenen vanaf 1 juli 1986. 

3. De oprichting van een arbeids-
markt- en opleidingsfonds waarmee 
in 1986 35 miljoen gulden inciden-
teel gemoeid is. 

Daarnaast wordt een aantal reeds 
geaccordeerde maatregelen 
doorgevoerd inzake de subsidiëring 
van leer-arbeidsplaatsen, de 
gelijkstelling van ongehuwd samen-
wonenden met gehuwden en 
verbeteringen in de arbeidsvoorwaar-
den van onder andere deeltijdwer-
kers. 

Thans dient de Kamer haar 

standpunt te bepalen over het 
gevoerde overleg en de resultaten 
ervan. Graag wil ik voorop stellen, 
dat de fractie van het CDA begrip 
heeft voor de moeilijke positie waarin 
de centrales van overheidspersoneel 
zich bevinden. In de afgelopen jaren 
hebben zij hun leden bijzonder weinig 
kunnen bieden. Het proces van 
steeds meer, dat gedurende enkele 
decennia gold, naar minder meer en 
meer minder is niet iets waar een 
vakbondsman direct vrolijk van 
wordt, integendeel. Nu het gelukkig 
in het bedrijfsleven weer wat beter 
gaat, is de roep om een beleid dat 
hierbij aansluit niet zo vreemd. Toch 
kan aan de uiterst moeilijke situatie, 
waarin de overheid zich bevindt — 
dit geldt ook voor haar functie als 
werkgever — niet voorbij worden 
gegaan. De commissie-Albeda heeft 
dit aldus verwoord: "Gezien de 
financiële situatie waarvoor de 
overheid zich geplaatst ziet, is het 
gerechtvaardigd de overwegingen 
van budgettaire aard mede in het te 
voeren arbeidsvoorwaardenbeleid te 
betrekken". In de ogen van de 
CDA-fractie heeft de minister 
gepoogd het één te doen en het 
ander niet te laten. Zodoende is hij er 
met veel moeite in geslaagd, enkele 
honderden miljoenen extra te vinden 
voor 1986 en 1987 samen. Het jaar 
1987 staat wat ons betreft op dit 
moment niet ter discussie omdat het 
overleg voor het komende jaar nog 
moet plaatsvinden. 

De concrete maatregelen voor het 
jaar 1986 beoordelen wij mede in de 
context van de positieve koopkracht-
ontwikkeling voor het jaar 1986 als 
zodanig en de zichtbaar verminde-
rende koopkrachtachterstand ten 
opzichte van particuliere werknemers 
in procenten, in vergelijking tot het 
voorgaande jaar. In onze ogen is dit 
een gegeven waar de centrales voor 
overheidspersoneel ook enige moed 
uit kunnen putten, te meer aangezien 
de minister schrijft dat na de 
moeilijke financiële jaren 1986 en 
1987, naar het zich laat aanzien, de 
jaren 1988 en volgende een grotere 
ruimte toelaten. Ik kan dit als volgt 
toelichten. 

Toen het al slecht ging met het 
bedrijfsleven bleef het overheids-
personeel nog geruime tijd buiten 
schot. Men ijlde de ontwikkelingen in 
het bedrijfsleven na. Dit effect zien 
wij nu in feite in omgekeerde 
richting. De CDA-fractie is positief 
over de verhoging van de vakantie-
toelage van 7,5% naar 8%, te 
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verrekenen vanaf 1 november 1986. 
Enerzijds, zij het niet in volle omvang, 
sluit de maatregel aan bij het advies 
van de commissie-Albeda en 
anderzijds spoort hij met eerder door 
het CDA op dit punt geuite wensen. 
Ook de verlaging van het pensioen-
bijdrageverhaal kan als een maatre-
gel in de geest van de comrnissie-AI-
beda gezien worden. De CDA-fractie 
is overigens van mening dat in het 
overleg een meer fundamentele 
discussie aan het rapport over de 
pakketvergelijking dient te worden 
gewijd, op basis waarvan een nadere 
marsroute op dit punt kan worden 
uiteengezet. Ik wil daar toch een 
opmerking bij maken, want de heer 
Alders heeft zo'n groot kommer en 
kwel verhaal gehouden. Ik wil erop 
wijzen, dat toen het rapport over de 
pakketvergelijking verscheen, bleek 
dat voor een niet gering aantal 
ambtenaren — tot modaal — er een 
betere situatie was dan in het 
bedrijfsleven. Wij zijn nu ongeveer 
anderhalf jaar verder en ik heb die 
zaak opnieuw laten narekenen en dan 
blijkt, dat er nog steeds sprake is van 
een positief effect voor alle ambte-
naren tot en met modaal. Ik meen, 
dat dit punt helder gesteld mag 
worden. 

De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben er al eerder 
over gediscussieerd hoe het toch 
mogelijk is dat de pakketvergelijking 
deze uitkomst biedt. Een van de 
conclusies was dat jarenlang door 
zowel de werkgevers als de werkne-
mers een bewust beleid van nivelle-
ring is gevoerd. Het is naar mijn 
oordeel dan ook niet vreemd dat de 
uitkomst van dit beleid is dat de 
onderkant er in vergelijking met het 
bedrijfsleven iets beter uitziet dan de 
bovenkant. Dit leidt echter op 
zichzelf nog niet tot conclusies. 

De heer Paulis (CDA): Uit uw 
verhaal over de trend en het 
bedrijfsleven wordt de suggestie 
gewekt dat het overheidspersoneel 
over de gehele lijn achterloopt bij het 
bedrijfsleven, terwijl dat beslist niet 
het geval is. Uw informatie is dus 
onvolledig. 

De heer Alders (PvdA): Ik heb 
zojuist aangegeven dat het vorige 
kabinet ervoor verantwoordelijk is dat 
er meer dan 6% koopkrachtachter-
stand is ontstaan ten opzichte van 
het bedrijfsleven. Aan de eventuele 
mogelijkheid dat het bewust 

gevoerde arbeidsvoorwaardenbeleid 
ertoe geleid heeft dat de laagstbe-
taalden bij de overheid beter betaald 
worden dan in het bedrijfsleven, is 
toch geen argument te ontlenen om 
de laagstbetaalden bij de overheid 
dan maar extra te pakken? Nee, het 
gaat er eenvoudig om dat dit 
bewuste beleid gevolgd is door een 
ander bewust beleid, een beleid dat 
het CDA ondersteund heeft en dat 
heeft geleid tot een inkomensontwik-
keling die over de gehele linie ver 
achterblijft bij het bedrijfsleven. 

Als u vandaag echt iets wi l t doen, 
dan verzoek ik u inhoud te geven aan 
uw eigen verkiezingsprogramma en 
te zeggen dat binnen afzienbare tijd 
de resultaten van de pakketvergelij-
king ongedaan moeten worden 
gemaakt. Dat klinkt beter dan 
opmerkingen over de laagstbetaal-
den. 

De heer Paulis (CDA): Ik heb niet 
gesproken over de laagstbetaalden, 
ik heb gesproken over alle ambte-
naren tot modaal. Dat is nog net iets 
meer. Ik wil heel graag weten of het 
waar is dat de ambtenaren tot 
modaal op dit moment nog steeds in 
een betere positie verkeren dan de 
vergelijkbare werknemers in het 
bedrijfsleven. Wi l de heer Alders dat 
ontkennen? 

De heer Alders (PvdA): Als dat zo is, 
welke conclusie trekt u daar dan uit? 

De heer Paulis (CDA): Daar trek ik 
de conclusie uit dat u onjuiste 
voorlichting verstrekt. U suggereert 
dat het inkomen bij de gehele 
overheid achterloopt. Dat is niet 
waar. 

De heer Alders (PvdA): Wat wilt u 
daar dan mee? Stel dat wij straks 
concluderen dat dit inderdaad het 
geval is, gaat u dan die lonen 
verlagen? 

De heer Lankhorst (PPR): U kijkt 
erbij alsof u het ze onmiddellijk 
afpakt. 

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! De 
heer Alders weet heel goed dat dat 
niet in ons voornemen ligt. Alleen 
vind ik, zoals ik al vaker heb gezegd, 
dat je de zaken wel op de juiste wijze 
moet voorstellen. Dit feit behoort in 
dit pakket thuis. 

De onlangs door de minister geuite 
suggestie om salarissen van nieuw in 
dienst tredende jonge ambtenaren te 

verlagen — ik wil graag van hem 
horen waarom hij deze uitspraak op 
deze wijze, buiten het overleg, heeft 
gedaan — zal naar mijn oordeel 
betrokken moeten worden bij het 
zoeken naar mogelijkheden om 
middelen vrij te maken voor de 
invulling van de pakketvergelijking. 

De CDA-fractie beoordeelt de 
oprichting van een arbeidsmarkt" en 
opleidingsfonds positief. Met name 
in het kader van de afslankingsopera-
tie kan dit fonds, gelet op de zich 
ongetwijfeld manifesterende 
herplaatsingsproblematiek, van groot 
belang zijn. 

Het CDA blijft nadrukkelijk 
aandacht vragen voor de herverde-
ling van arbeid. Mijn fractievoorzitter 
uitte hierover bij de algemene 
politieke beschouwingen reeds 
duidelijke taal. Terecht schenkt ook 
de minister een- en andermaal 
aandacht aan deze hoofddoelstelling 
van het regeringsbeleid. Het CDA en 
de VVD hebben zich hieraan ook heel 
nadrukkelijk gecommitteerd. 

Alles overwegende komt de 
CDA-fractie tot de conclusie dat de 
minister naarmate het overleg in de 
tijd vorderde en mede naar aanlei-
ding van het door de commissie-AI-
beda uitgebrachte advies, er meer 
oog voor heeft gekregen dat andere 
dan budgettaire elementen een 
zwaarder accent in het overleg 
dienen te krijgen. Dit heeft geleid tot 
een niet onaanzienlijke vergroting van 
de beschikbare ruimte. De verlan-
gens van de centrales van overheid-
personeel waren echter van dien aard 
dat de kloof niet te overbruggen 
bleek. De CDA-fractie vindt dit erg 
jammer, maar kan onder de gegeven 
omstandigheden niet anders 
vaststellen dan dat de minister van 
Binnenlandse Zaken binnen de 
beperkte marges open en reëel 
overleg heeft gevoerd. Dit neemt niet 
weg dat er alle aanleiding is om op 
korte termijn te bezien of er geen 
overlegstelsel te bedenken is dat de 
voorkeur verdient boven de vigeren-
de methodiek. Mijn collega Terpstra 
zal hierop nog verder ingaan. 

De heer Alders (PvdA): U wilde zich 
nog niet te zeer uitlaten over 1 987, 
maar u heeft het inmiddels wel een 
aantal keren over onderdelen 
gedaan. Bent u van mening dat de 
omvang van de ruimte voor 1987 
nog bespreekbaar moet zijn? 

De heer Paulis (CDA): Ik denk dat op 
basis van hetgeen gebruikelijk is, de 
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minister het overleg over 1987 met 
de centrales van overheidspersoneel 
zal moeten gaan voeren. 

De heer Alders (PvdA): U zegt altijd 
tegen mij, dat ik duidelijk moet zijn. 
Daarin heeft u gelijk. Mag ik dat ook 
aan u vragen? Geeft u eens gewoon 
antwoord op mijn vraag. Bent u van 
mening, dat de ruimte onderwerp 
van onderhandeling moet zijn, ja of 
nee? 

De heer Paulis (CDA): Ik heb mij 
reeds duidelijk uitgesproken. 
Bovendien is het uiteraard zo dat, 
wanneer ik zeg dat de minister met 
de bonden zal moeten gaan praten, 
dit inhoudt dat er gesproken zal 
worden over de ruimte. Vervolgens 
komt dan de invulling aan de orde. 
Waar een en ander toe leidt, kan ik 
op dit moment uiteraard niet 
voorspellen. 

De heer Alders (PvdA): Ik stel dus 
vast, dat u mijn verzoek steunt, dat 
ook de omvang van de ruimte 
onderwerp van onderhandeling moet 
zijn. 

De heer Paulis (CDA): Naar mijn 
mening kan dat op grond van de 
formele situatie niet anders. 

De fractie van het CDA heeft er 
met instemming kennis van geno-
men, dat een weduwnaarspensioen 
in voorbereiding is. Het had er 
inderdaad al moeten zijn. Daarover 
ben ik het graag met de heer Alders 
eens. Dit staat los van het feit, dat wij 
als parlement ook een beetje op de 
stoel van de bonden zijn gaan zitten. 
Wij hebben die neiging af en toe. 

Wanneer kan de Kamer het 
desbetreffende wetsvoorstel 
tegemoet zien? 

Onze fractie is ook blij met het 
antwoord op de door ons gestelde 
schriftelijke vragen over een studie 
naar de invoering van flexibele 
pensionering. Ik heb begrepen, dat 
het desbetreffende rapport binnen 
enkele weken aan de minister wordt 
aangeboden. Het lijkt mij juist, dit 
document in eerste instantie ter 
bespreking voor te leggen aan de 
centrale commissie en aan de raad 
van toezicht van het ABP. Ik stem 
ermee in, dat het rapport dan ook 
meteen aan de Kamer wordt 
gezonden. Voortvarendheid in dezen 
wordt door onze fractie ten zeerste 
op prijs gesteld. Tot slot sta ik nog 
kort stil bij de begroting van het 
ABP-fonds. Ik verwijs daarbij nog 

even naar het jaarverslag 1985. Er is 
door het personeel een geweldige 
inspanning geleverd om de ingrijpen-
de wetswijzigingen, die wij in het 
afgelopen jaar "aan de lopende 
band" hebben geproduceerd, te 
vertalen. De gepensioneerden 
hebben gelukkig doorgaans het hun 
toekomende op tijd ontvangen. Bij 
het APB is in de onroerend goedsec-
tor het een en ander aan de hand. 
Dat zal tot op de bodem moeten 
worden uitgezocht. Daarvan mogen 
echter niet alle bij het ABP werkzame 
ambtenaren de dupe worden. Ik 
spreek dan ook mijn grote waarde-
ring en vertrouwen uit jegens de paar 
duizend ambtenaren die met grote 
inzet en deskundigheid werk doen 
ten behoeve van honderdduizenden 
gepensioneerden. 

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter! 
Nederland heeft drie vakcentrales 
voor werknemers, waarbij organi-
saties zijn aangesloten die leden 
hebben in de marktsector en in de 
overheidssector. 

In mijn vorige werkkring, het CNV, 
heb ik beide onderhandelingssyste-
men meegemaakt. Beide hebben zij 
voor- en nadelen. Een van de 
voordelen van de onderhandelings-
systemen in de marktsector is, dat 
werkgevers over het algemeen 
duidelijker formuleren wat zij willen. 
In dat licht gezien, is de huidige 
minister hoogstwaarschijnlijk een 
vooruitgang. 

Veel vragen, die ik in aanvulling op 
de vorige spreker wil stellen, houden 
verband met een vergelijking tussen 
marktsector en collectieve sector; 
een en ander gebaseerd op de wens 
van de overheid zich meer als 
normale werkgever te gaan gedra-
gen. 

In mijn vorige werkkring heb ik ook 
geleerd, dat werk geven een moeilijk 
vak is. Vooral vakbondsbestuurders 
hebben vaak geweldig veel moeite 
om zelf een werkgeversrol te gaan 
vervullen. Dat geldt waarschijnlijk ook 
voor mensen uit de politiek. Ook 
deze troost wil ik de minister 
meegeven. 

Over de minister wordt vaak 
gezegd, dat hij zeer duidelijk is en 
men verwijt hem, dat hij redelijk hard 
is. Een van de onderhandelaars van 
het CNV was Dirk de Jong, de 
penningmeester. Hij stond bekend 
om zijn harde en zeer duidelijke 
uitspraken. Toen de ondernemings-
raad vond, dat er meer deeltijdbanen 
moesten komen, keek hij zeer 
verbaasd. Hij had reeds jaren de 

indruk, dat iedereen op deeltijdbasis 
werkte. 

De hardheid en duidelijkheid 
bevorderen het overleg, als men deze 
ziet als instrumenten van het overleg 
en niet in plaats van het overleg. 

Ik kom nu tot mijn eigenlijke 
bijdrage, die ik in drie punten wil 
onderverdelen. Het eerste punt 
betreft het overlegstelsel, het tweede 
het ruimtemodel en het derde omvat 
enkele losse onderwerpen. Ik begin 
met die losse onderwerpen. 

Het eerste betreft de afslanking 
van de rijksoverheid. In de kranten 
lezen wij, dat een en ander nog niet 
snel gaat. Ook de vele ambtenaren 
aan de overzijde bevestigen dat 
beeld. Uit de stukken blijkt, dat de 
minister allereerst wil vaststellen, 
welke taken de overheid wil uitvoe-
ren. Daarna wi l hij overleg voeren 
met de organisaties. In de stukken 
worden elementen genoemd ter 
oplossing van de gevolgen van deze 
afslankingsoperatie: her-, om- en 
bijscholing, herplaatsing, enz. Het 
valt op dat het beleid inzake herver-
deling van arbeid niet wordt ge-
noemd. Een van de verschillen tussen 
de collectieve sector en de marktsec-
tor is, dat in de marktsector de twee 
operaties in elkaar worden gescho-
ven. Bij de collectieve sector gebeurt 
dat niet. Ik hoor graag van de 
bewindsman waarom hij de twee 
operaties zo gescheiden houdt. 

In de marktsector staan jeugd-
werkplannen en de verdubbeling van 
het leerlingwezen centraal. De 
bewindsman werkt in dezelfde 
richting. Uit de eerste evaluatie is 
gebleken, dat de jeugdwerkplannen 
bij de overheid niet zo goed werken. 
Ook uit de beantwoording van de 
vragen blijkt dat de tweede evaluatie 
waarschijnlijk zal uitwijzen, dat de 
overheid op dit gebied niet de grote 
voorloper van ons land is. Waardoor 
ontstaat dit? Welke relatie ziet de 
bewindsman met het jeugdwerkga-
rantieplan? Daarin zal de overheid 
ook een belangrijke rol moeten 
vervullen. Als blijkt dat bij jeugdwerk-
plannen de overheid een van de 
gammelste werkgevers in ons land is, 
is het de vraag wat de risico's zijn bij 
het jeugdwerkgarantieplan. 

Ik kom op de wervingsproblemen. 
Wij krijgen de indruk, dat de minister 
op centraal niveau een regeling wil 
maken, waardoor het mogelijk zal 
worden, de wervingsproblemen van 
bepaalde groepen werknemers op te 
lossen. Bij de herinrichting van de 
personele functies blijkt dat de 
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minister streeft naar een grotere 
interne decentralisatie, waardoor de 
managers bij de overheid meer 
bevoegdheden krijgen. Deze laatste 
visie past helemaal in de visie van het 
CDA, gericht op deregulering en 
decentralisatie. Welke functies 
mogen deze managers vervullen bij 
de werving? Er zijn tekenen dat een 
grotere vrijheid op dit gebied moet 
worden bereikt. Dat zou wijzen in de 
richting van een decentraal arbeids-
voorwaardenbeleid, met de mogelijk-
heid van differentiatie, waarop ook 
de heer Alders gewezen heeft. Welke 
weg wil de minister bij de werving 
bewandelen? Wi l hij een centrale 
regeling maken of streeft hij naar een 
oplossing via het vergroten van de 
vrijheid van de managers op decen-
traal niveau? 

Mijn volgende punt hangt samen 
met de WAGW: het in dienst nemen 
van arbeidsongeschikten door de 
overheid. Een deel van onze fractie is 
ongerust over het voorgestelde 
onderzoek. Ik illustreer dat weer met 
de penningmeester van het CNV. 
Eind jaren '70 werd op centraal 
niveau gediscussieerd over de vraag 
of wij de arbeidsmarktpositie van 
arbeidsongeschikten niet zouden 
moeten verbeteren via goede 
afspraken in CAO's. Als de vakcen-
trales enkele wensen formuleerden, 
werd vaak intern nagegaan of men er 
zelf wel aan voldeed. Voor de 
zekerheid vroeg men aan de 
penningmeester of hij ook arbeidson-
geschikte mensen in dienst had. Hij 
zei: dat is geen probleem, wij zitten 
ongeveer op de helft. Zoiets vrezen 
wij ook als alle werkgevers intern 
gaan onderzoeken hoeveel arbeids-
ongeschikte werknemers zij in 
dienst hebben. Een deel van de 
fractie is bang, dat het onderzoek dat 
de overheid heeft aangekondigd naar 
het eigen personeel een beetje in 
deze richting gaat. Kan de bewinds-
man deze vrees wegnemen? 

Ik kom op het ruimtemodel. De 
CDA-fractie accepteert dit model 
voor de komende jaren. Dat geldt 
ook voor de drie normen ten aanzien 
van het budget van de overheid, de 
ontwikkeling van de marktsector en 
de gewenste arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling voor overheidsperso-
neel. Daar zit ongeveer alles in wat 
werkgevers en werknemers zouden 
willen. In deze visie moet eerst 
overleg worden gevoerd over de 
ruimte en daarna pas over de 
invulling ervan. De bewindsman zegt 
dat het overleg over de ruimte voor 

1987 al is gevoerd. De organisaties 
zijn het daarmee niet eens. Het feit 
dat de bewindsman een andere visie 
heeft op de eisen van de bonden 
geeft ons aanleiding te veronderstel-
len dat het overleg nog niet helemaal 
gevoerd is. Vandaar dat wij daarover 
graag meer duidelijkheid willen 
hebben. 

Ik heb nog twee vragen over het 
overleg. Welke rol speelt de commis-
sie-Albeda in de visie van de 
bewindsman ten aanzien van het 
overlegmodel? De tweede vraag is 
gebaseerd op een extreme vergelij-
king met het onderhandelingsmodel 
in de marktsector. In de marktsector 
wordt het overleg vaak bevorderd 
doordat de arbeidsvoorwaarden 
helemaal niet gewijzigd worden als er 
geen nieuwe overeenstemming is. 
Men heeft dus geen nieuwe CAO als 
er geen wijziging wordt afgesproken. 
De oude regeling blijft dan gewoon 
bestaan. Als de Kamer nu deze 
filosofie overneemt, ziet de bewinds-
man dan hierin een versterking van 
het streven naar een verbetering van 
het overleg? 

Het derde deel betreft het • 
overlegstelsel. Het huidige overleg-
stelsel wekt de indruk dat het in een 
overgangsfase is die elk jaar één jaar 
verlengd wordt. Dat vinden wij geen 
ideale situatie. Wij zijn blij met de 
belofte van de bewindsman, dat hij in 
het komend jaar een wetsvoorstel 
over een nieuw overlegstelsel aan de 
Kamer zal voorleggen. De enige 
vraag die wij wilden stellen, is of de 
bewindsman de mening van onze 
fractie deelt dat de kans vrij groot is 
dat ons overlegstelsel zich een beetje 
beweegt in de richting van het Duitse 
model. Als men het beter vindt om 
deze zaak te behandelen bij het 
wetsvoorstel zelf, dan vinden wij dat 
ook een goede zaak. 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Zo kan het niet langer! 
Open en reëel overleg komt bij de 
overheid steeds meer in het gedrang. 
Bezuinigingsoverwegingen zijn voor 
de regering steeds meer beslissend 
voor het eenzijdig opleggen van 
arbeidsvoorwaarden in de collectieve 
sector, waardoor de achterstand in 
arbeidsvoorwaarden, aangetoond 
door de pakketvergelijking, voor de 
meeste personeelsgroepen groeit. 
De heer Alders heeft er ook op 
gewezen, dat de Raad van State het 
gevaar niet denkbeeldig acht, dat de 

overheidsdienaren twee maal worden 
getroffen: enerzijds door normale 
belastingheffing, zoals alle andere 
burgers, en anderzijds als overheids-
personeel door derving van meer 
beloning. 

Te verwachten is een toenemend 
beroep door de ambtenarencentrales 
op de advies- en arbitragecommissie 
Albeda, waarbij de centrales veelal in 
het gelijk gesteld zullen worden, en 
waarna de arbeidsvoorwaarden toch 
weer eenzijdig door de regering 
worden vastgesteld. Ter wille van een 
kwalitatief goed overheidsapparaat 
en van een rechtvaardig beloningsbe-
leid voor de overheidssector (dat wil 
zeggen: ook ter bescherming van de 
ambtenarenbelangen) is daarom een 
wijziging in de bestaande situatie 
uitermate urgent. 

Het is van tweeën één: of men zal 
binnen de bestaande overlegverhou-
dingen ervoor moeten zorgen dat een 
vorm van trendmechanisme weer 
wordt hersteld op een wijze dat 
daarvan niet meer wordt afgeweken, 
zoals de laatste jaren regelmatig het 
geval was; of men zal de moed 
moeten hebben om te komen tot een 
snelle invoering van een nieuw, 
gelijkwaardig overlegstelsel bij de 
overheid. De voorkeur van de fractie 
van D66 gaat uit naar het laatste. De 
D66-fractie heeft al vele malen in de 
Kamer gepleit voor invoering van een 
stelsel van overheid-CAO's met als 
groot en belangrijk kenmerk dat er 
wilsovereenstemming tussen de 
overheidswerkgevers en de ambtena-
rencentrales is vereist. Dit kan bij 
voorbeeld volgens het door professor 
Fase voorgestelde "contractstelsel". 
Wij wijzen het ruimtemodel uit de 
trendvolgerssector volgens de 
zogenaamde WAGGS af, omdat dit 
model geen echte gelijkwaardigheid 
biedt. Er is grote haast bij de 
invoering van een gelijkwaardig 
overlegstelsel bij de overheid. 

Het is begrijpelijk dat de commis-
sie-Albeda de regering op vrijwel alle 
punten van het arbeidsvoorwaarden-
overleg 1986 in het ongelijk heeft 
gesteld. Rekening houdend met de 
pakketvergelijkingsresultaten, was de 
door de regering aangegeven ruimte 
te beperkt om de minimaal vereiste 
verbeteringen in de arbeidsvoorwaar-
den aan te brengen. De laatst 
aangebrachte verruiming was te 
gering om een definitief mislukken 
van het overleg met de centrales te 
voorkomen. 

Bij het bepalen van de financiële 
ruimte die bruto beschikbaar gesteld 
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kan worden, heeft de regering 
waarschijnlijk ook te weinig rekening 
gehouden met het feit dat ongeveer 
de helft hiervan direct, via belasting-
heffing, terugvloeit in de schatkist. 

Ook het geboden perspectief voor 
1987 staat nog veel te ver af van de 
minimaal vereiste verbeteringen die 
in de arbeidsvoorwaarden moeten 
worden aangebracht. Voor vele 
functiegroepen zal de achterstand 
ten opzichte van het bedrijfsleven, 
zowel in 1986 als in 1987, toene-
men. Afgezien van het feit dat de 
omvang van de pakketten voor 1986 
en 1987 naar onze opvatting te 
gering is, levert de inhoud van de 
genomen of voorgestelde maatrege-
len voor 1986 en 1987 — met één 
uitzondering, waarop ik nog terug zal 
komen — geen bezwaren op. 

Ik wil wel een kanttekening maken 
bij de verlaging van het pensioenbij-
drageverhaal voor de hogere 
ambtenaren. Dit is inkomenspolitiek 
gezien begrijpelijk, maar pensioen-
technisch vreemd. De pensioenkos-
ten zijn juist voor de hogere ambte-
naren in het algemeen veel hoger, 
hetgeen in plaats van een verlaging 
juist een verhoging van het bijdrage-
verhaal zou billijken. 

Ik wil nog aandacht vragen voor 
een veel belangrijker zaak. De 
regering wil de loonmatiging in de 
collectieve sector begrenzen door de 
randvoorwaarde dat de koopkracht in 
deze regeerperiode behouden moet 
blijven. De fractie van D66 verwacht 
dat dit ook geldt voor het gepensio-
neerd overheidspersoneel. Klopt dat? 
Zo ja, dan moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat de 
gepensioneerden weinig zijn gebaat 
met bepaalde premieverlagingen, 
omdat zij in een aantal gevallen niet 
premieplichtig zijn. Hoe denkt de 
regering dit op te lossen? 

De fractie van D66 heeft bij de 
algemene politieke beschouwingen 
voorgesteld, te bestuderen of na 
twee jaar een omvorming van de zeer 
dure overheids-VUT-regeling in een 
minder kostbaar systeem van 
flexibele pensionering mogelijk is, 
waardoor de uitkeringslasten bij 
voorbeeld zouden kunnen worden 
gehalveerd. Die hierdoor ontstane 
financiële ruimte zou dan aangewend 
kunnen worden voor verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden in de 
overheidssector op andere terreinen. 
De Kamer aanvaardde een motie van 
Van Mierlo, waarin om een nader 
onderzoek hiernaar werd gevraagd. 

Het regeringsvoorstel om tijdelijk 

de VUT-leeftijd te verlagen van 61 
naar 60 jaar, staat hiermee naar mijn 
mening op gespannen voet. De 
praktijk leert dat niets blijvender is 
dan een tijdelijke regeling. Het geeft 
ook een ongewenst voorbeeld voor 
het bedrijfsleven. 

Uit de schriftelijke voorbereiding 
blijkt dat het balansvoordeel door de 
actuariële vrijval, als gevolg van de 
wijziging van het financieringssys-
teem voor de overheids-VUT-rege-
ling door invoering van het systeem 
van 10-jarige horizonering, 8,7 mld. 
bedraagt. Tevens blijkt echter dat 
door een aantal tegenvallers, hiervan 
4,7 mld. aangewend zal worden voor 
extra VUT-reserveringen. Slechts 4 
mld. van het eenmalige balansvoor-
deel kan volgens de regering 
aangewend worden voor een 
jaarlijkse bijdrageverlaging van 500 
min. voor een periode van 10 jaar. 
Over de begrijpelijke eis van de 
ambtenarencentrales om ten minste 
een derde deel hiervan te gebruiken 
voor het verlagen van het op de 
ambtenaren verhaalde deel van de 
pensioenpremie, is geen overeen-
stemming bereikt. 

Verder is het belangrijk te consta-
teren dat opnieuw zichtbaar werd dat 
de VUT-regelingen peperduur zijn en 
voor onaangename verrassingen 
kunnen zorgen. In een korte periode 
waren kennelijk onverwachte extra 
reserveringen nodig van 4,7 mld., 
waardoor de oorspronkelijk goedge-
keurde begrotingsposten van de 
VUT-lasten vrijwel waardeloos blijken 
te zijn. Ook een tijdelijke verlaging 
van de VUT-leeftijd naar 60 jaar, 
moet daarom als onverantwoord 
worden beschouwd. Wij vinden 
verder dat de aanwending van het 
gehele voordeel van 8,7 mld. in het 
georganiseerde overleg besproken 
moet worden, dus ook de overige 4,7 
mld. 

De fractie van D66 is het met de 
CCOOP eens dat de aanwending van 
de financiële ruimte, die ontstond 
door de extra besparing van 3 mld. 
door de verlaging van de invaliditeits-
pensioenen, aan het georganiseerd 
overleg voorgelegd had moeten 
worden. De keuze tussen verhoging 
van de op 1 januari 1985 lopende 
uitkeringen en een verlaging van de 
pensioenbijdrage was dan bij 
voorbeeld mogelijk geweest. 

Wij betreuren het overigens dat de 
commissie-Albeda de centrales niet 
heeft gesteund met betrekking tot de 
inhouding op de deeltijdsalarissen. 

Tijdens een mondeling overleg op 

30 oktober jonstleden was een ieder 
het erover eens dat in afwachting van 
een regeringsstandpunt, de kinder-
opvang volgens de bestaande of de 
afgesloten contracten moest 
doorgaan. De ministers van Finan-
ciën en van Buitenlandse Zaken 
zouden nog schriftelijk reageren. Dit 
niet is gebeurd. Ondertussen blijkt 
dat de minister van Buitenlandse 
Zaken liever een schadevergoeding 
betaalt dan dat hij het contract 
herstelt. Wanneer komt de toegezeg-
de reactie van deze ministers? 

Wanneer zal nu eindelijk het ARAR 
eens gewijzigd worden op grond van 
de reeds in 1983 aangenomen 
motie-Goenman over de versterking 
van de positie van vrouwen in het 
ontslagbeleid van de overheid? Dit is 
de motie op stuk nr. 1 7 600 XV, nr. 
32. 

Op de claims van vrouwelijke 
ambtenaren die menen recht te 
hebben op de voor hen niet afgedra-
gen premies ingevolge de B0PA-re-
geling komt mijn fractiegenote 
Groenman morgen bij de mondelinge 
vragen terug. 

D 
De heer Linschoten (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Er is geruime 
tijd overleg gepleegd met de 
organisaties voor overheidspersoneel 
over het beleid voor de arbeidsvoor-
waarden en over het werkgelegen-
heidsbeleid in 1986. De minister stelt 
in zijn brief van 3 december jongstle-
den dat er ook overleg is geweest 
over de ruimte voor het jaar 1 987, 
alsmede over de mogelijke invulling 
daarvan, sinds hij daartoe op 12 
september jongstleden voorstellen 
heeft gedaan. De pogingen van de 
minister om met de centrales 
afspraken te maken over een pakket 
maatregelen die betrekking zouden 
hebben op de jaren 1986 en 1987 
gezamenlijk, zijn mislukt. De minister 
heeft in het CGOA van 3 december 
moeten constateren, dat het 
voortgezette overleg over de 
arbeidsvoorwaarden en over het 
werkgelegenheidsbeleid voor 1986 
niet tot overeenstemming heeft 
geleid. Hij heeft de centrales van 
overheidspersoneel meegedeeld het 
overleg over 1 986 niet verder te 
zullen voortzetten. Tegelijktijd heeft 
hij aangegeven welke ruimte voor de 
jaren 1986 en 1987 afzonderlijk, 
naar het oordeel van kabinet 
maximaal beschikbaar is. De minister 
stelt in zijn brief van 3 december: 
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"uiteraard wordt het overleg over de 
invulling van de ruimte in 1987 nog 
voortgezet". 

Mijnheer de Voorzitter! Deze 
opmerkingen uit de inleiding van de 
brief van 3 december geven de 
fractie van de VVD aanleiding tot hét 
maken van enige opmerkingen c.q. 
het stellen van enkele vragen. 

1. Waarop baseert de minister zijn 
stelling dat er sinds 12 september 
ook overleg is geweest over 1987? 
Naar onze opvatting kan uit de brief 
van de minister slechts worden 
opgemaakt dat de minister zijn 
zienswijze op 1987 heeft gegeven, 
niet dat daarover overleg is gevoerd; 
laat staan dat dit open en reëel 
overleg was. 

2. Ernstiger is het zojuist door mij 
gegeven citaat: "uiteraard wordt het 
overleg over de invulling van de 
ruimte in 1987 nog voortgezet". 
Voorzitter! Los van de vraag of er 
sprake is van voortzetting, kan het 
overleg over 1987 niet worden 
beperkt tot de invulling. Open en 
reëel overleg heeft ons inziens 
betrekking op de omvang van de 
ruimte en op de invulling daarvan. De 
minister kan de omvang van de 
ruimte niet dichtspijkeren voordat er 
overleg heeft plaatsgehad en zelfs 
niet voordat het overleg is afgerond, 
dan wel is mislukt. 

3. Hoewel dit niet uit de brief van 3 
december blijkt, heb ik begrepen dat 
de minister ogenblikkelijk nadat hij 
had moeten constateren dat het 
overleg over 1986 was mislukt, de 
arbeidsvoorwaarden voor 1986 
eenzijdig heeft vastgesteld. Mijnheer 
de Voorzitter! Was het niet chiquer 
geweest als de minister daarmee had 
gewacht totdat deze discussie had 
plaatsgehad? 

Voorzitter! De fractie van de VVD 
betreurt het dat het niet mogelijk is 
gebleken met de bonden van 
overheidspersoneel overeenstem-
ming te bereiken over de arbeids-
voorwaarden voor 1986. Bovendien 
bleek het niet mogelijk het overleg 
over 1986 en 1987 gezamenlijk te 
openen. De fractie van de VVD blijft 
zich afvragen of de sfeer in dat 
overleg niet een te grote belemme-
ring is geweest voor de overlegpart-
ners om nader tot elkaar te komen. 
De bijdrage van de minister aan die 
sfeer is, ons inziens, niet in alle 
gevallen even gelukkig geweest. De 
opmerkingen van de minister over 
"luie ambtenaren", hoe genuanceerd 
ook en zijn reactie op een naar de 
advies- en arbitragecommissie lopen 

door de bonden hebben in dit 
verband geen positieve bijdrage 
geleverd. Wij betreuren het dat de 
minister niet in staat is gebleken die 
overlegsfeer te verbeteren. De 
mogelijkheden daartoe waren, ons 
inziens, bepaald aanwezig. Het 
huidige kabinet kan, op basis van het 
regeerakkoord, aanmerkelijk meer 
financiële ruimte benutten voor het 
overheidspersoneel dan het vorige 
kabinet. Dat perspectief heeft in het 
overleg van de laatste maanden 
nauwelijks een rol gespeeld. Dat is 
jammer. De fractie van de VVD 
vraagt de minister nadrukkelijk dat 
wel te laten doen op het moment dat 
hij begint met het overleg over 1987. 

De minister heeft in zijn brief 
zorgvuldig aangegeven door welke 
drie uitgangspunten hij zich bij het 
voeren van het arbeidsvoorwaarden-
beleid wil laten leiden. Hij heeft 
bovendien daarnaast aangegeven 
welke drie randvoorwaarden daarbij 
moeten gelden. Ik ga daar niet op in. 
Ik wil er wel op wijzen dat de in de 
brief geformuleerde uitgangspunten 
en randvoorwaarden niet eenvoudig 
met elkaar in overeenstemming te 
brengen zullen zijn. De onderlinge 
spanning tussen deze uitgangs-
punten is voelbaar. De taak van de 
minister van Binnenlandse Zaken zal 
in dit verband dan ook geen eenvou-
dige zijn. Zou niet het eerste 
uitgangspunt van de minister moeten 
zijn dat hij in dat overleg naar wegen 
zoekt om in de komende jaren een 
open en vooral reëel overleg met de 
bonden te voeren? Ik mis dit in zijn 
opsomming. Zou zijn eerste uitgangs-
punt niet moeten zijn dat zijn plaats 
in dat overleg primair wordt bepaald 
door het gegeven dat hij werkgever 
van het overheidspersoneel is? 
Binnen dat overleg zou de minister 
zich wat meer los moeten kunnen 
maken van het kabinet en het 
kabinetsbeleid. Het kabinet moet 
daartoe, naar onze opvattingen, ook 
de mogelijkheden scheppen. 
Natuurlijk, regering en Staten-Gene-
raal hebben een belangrijke verant-
woordelijkheid bij het vaststellen van 
met name de financiële randvoor-
waarden. Binnen die randvoorwaar-
den heeft de minister van Binnen-
landse Zaken echter een hele 
belangrijke eigen verantwoordelijk-
heid, die veel meer wordt bepaald 
door het gegeven dat hij overlegpart-
ner, werkgever is, dan door het 
gegeven dat hij ook lid is van het 
kabinet. Bovendien geeft het 
regeerakkoord in dit verband een 

duidelijke aanwijzing en legitimatie 
aan de minister. Dat regeerakkoord 
stelt nadrukkelijk: "Er komt een 
ruimtemodel a la de WAGGS voor 
het overleg over de verdere ontwik-
keling van de arbeidsvoorwaarden 
voor ambtenaren" . A la de WAGGS 
kan in dit verband niet zo veel anders 
betekenen dan dat de minister als 
overlegpartner een onderhandelings-
positie zou moeten hebben die 
vergelijkbaar is met de positie van de 
werkgevers binnen de G&G-sector. 
Binnen de vastgestelde ruimte 
hebben die werkgevers en werkne-
mers een grote mate van vrijheid. Zij 
kunnen in belangrijke mate hun 
prioriteiten zelf vaststellen. De 
afweging welk deel van de ruimte 
bijvoorbeeld wordt besteed aan 
inkomensverbetering en welk deel 
aan meer werk kan door de overleg-
partners in belangrijke mate zelf 
worden gemaakt. Dat geeft de 
sociale partners binnen die G&G-
sector niet alleen een stuk vrijheid, 
maar ook een belangrijke verant-
woordelijkheid. Het kabinet, in de 
persoon van de minister van Sociale 
Zaken, kan aan de hand van haar 
uitgangspunten en randvoorwaarden, 
dringende aanbevelingen doen. De 
uiteindelijke invulling geschiedt 
echter door en onder de eigen 
verantwoordelijkheid van de onder-
handelende werkgevers en werkne-
mers. Dat is een overlegmodel dat 
naar ons oordeel ook voor het 
ambtenarenoverleg zou moeten gaan 
gelden. De door de minister in zijn 
brief geformuleerde uitgangspunten 
en randvoorwaarden zijn uitgangs-
punten en randvoorwaarden van het 
kabinet en die accepteert de fractie 
van de VVD dan ook als zodanig. Als 
de discussie vandaag in de Kamer 
leidt tot de conclusie — op zichzelf is 
dat niet onwaarschijnlijk — dat die 
uitgangspunten en randvoorwaarden 
worden gesteund door een meerder-
heid van deze Kamer, dan betekent 
dat een buitengewoon warme 
aanbeveling aan de minister en aan 
zijn overlegpartners, maar het 
betekent geen dictaat. De eigen 
positie als werkgever moet de 
minister van Binnenlandse Zaken ons 
inziens afdwingen. Hij kan in dat 
verband rekenen op de steun van de 
fractie van de VVD. 

De heer Alders (PvdA): Dit zijn 
opmerkelijke aanbevelingen van de 
heer Linschoten aan het kabinet. Het 
gaat steeds beter in deze UCV; het 
wordt nog wat. Dat van die randvoor-
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waarden begrijp ik allemaal. Hij zegt 
nu dat het geen wet van Meden en 
Perzen kan zijn en dat alles bespreek-
baar moet zijn. Geldt dat ook voor de 
totale ruimte over de periode? 

De heer Linschoten (VVD): Daar 
kom ik zo nog over te spreken. 

De heer Alders (PvdA): Dan wacht ik 
nu. 

De heer Linschoten (VVD): Daar 
kunt u rustig op wachten. 

Voorzitter! Open en reëel overleg 
mag geen inhoudsloze kreet zijn. 
Reëel overleg is slechts mogelijk 
indien de verschillende overlegpart-
ners een gelijkwaardige onderhande-
lingspositie hebben. Die gelijk-
waardigheid wordt in hoge mate 
gefrustreerd als een van de overleg-
partners na het mislukken van het 
overleg de arbeidsvoorwaarden 
eenzijdig kan vaststellen. De fractie 
van de VVD is van oordeel dat deze 
problematiek in het kader van het 
nieuwe overlegstelsel moet worden 
opgelost. Indien partijen het "b in -
nen" de beschikbare ruimte niet eens 
kunnen worden, is naar het oordeel 
van mijn fractie arbitrage door de 
advies- en arbitragecommissie de 
meest gerede uitweg. Graag 
verneem ik hierop de reactie van de 
minister. 

Zeker zo belangrijk als de invulling 
van de ruimte is de omvang van die 
ruimte. Voor het vaststellen daarvan 
wordt, conform het regeerakkoord, 
de zogenaamde trendmethodiek 
verlaten. In plaats daarvan komt er 
een binnen meerjarig kader passen-
de, jaarlijks vast te stellen ruimte. Het 
kabinet stelt, uitgaande van ten 
minste koopkrachthandhaving, deze 
ruimte vast na overleg met de 
centrales van overheidspersoneel. In 
de komende jaren komt dit neer op 
het volgen van de contractlonen in 
het bedrijfsleven. De geactualiseerde 
basisprojectie rekent in dit verband 
met een stijging van 1 procent per 
jaar. De totale ruimte die op basis 
hiervan en op basis van nadere 
regels in het regeerakkoord voor de 
arbeidsvoorwaarden in de collectieve 
sector aanwezig is, is zo'n 2 mil jard, 
ten minste wanneer het CPB het aan 
het goede eind heeft met zijn 
voorspelling. 

Die 2 miljard — en daarmee ga ik 
in op de vraag van de heer Alders — 
is in de visie van mijn fractie 
beschikbaar voor het overleg tussen 
de minister en de bonden en de 
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sociale partners in de G en G-sector. 
Dit is naar ons oordeel de ruimte, 
waarover open en reëel overleg moet 
plaatsvinden. Overigens staat naar 
onze opvatting deze ruimte uiteraard 
nog niet definitief vast. Deze 
definitieve vaststelling kan eerst 
plaatsvinden, conform het regeerak-
koord, nadat daarover overleg is 
gevoerd met de bonden van het 
overheidspersoneel. Dit overleg moet 
nog worden gestart. 

Voorzitter! Het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden voor 1986 is 
gedurende een lange periode 
gevoerd door verschillende ministers. 
Het resultaat ervan is teleurstellend 
omdat het niet mogelijk is gebleken, 
overeenstemming te bereiken. Dit 
overleg heeft uiteindelijk vooral in het 
teken gestaan van het advies van de 
advies- en arbitragecommissie. De 
fractie van de VVD is van oordeel dat 
deze advisering serieus moet worden 
genomen. Wij stemmen dan ook niet 
in met de eerste reactie van het 
kabinet, die aangeeft dat het advies 
eenzijdig zou zijn omdat er te weinig 
aandacht zou zijn besteed aan de 
werkgelegenheidscomponent. Er was 
op een viertal punten advies 
gevraagd door de bonden van 
overheidspersoneel en het was dus 
te verwachten dat de commissie-AI-
beda slechts op die vier punten met 
een advies en een oordeel zou 
komen. De minister had de mogelijk-
heid om zich ook zelf bij die aanvrage 
te voegen met andere punten, 
waaronder de werkgelegenheid. De 
minister heeft dit nagelaten en dan 
past het naar onze overtuiging niet 
om de advies- en arbitragecommissie 
te verwijten, eenzijdig te zijn ge-
weest. Met instemming hebben wij 
geconstateerd dat het kabinetsoor-
deel over dit advies zich in positieve 
zin heeft ontwikkeld. Na de negatieve 
reactie in eerste instantie, spreekt de 
brief van 3 december over "rekening 
houden" met dat advies. 

Voor 1986 heeft het kabinet in 
eerste instantie 55 miljoen beschik-
baar gesteld. Voorzitter! Dat was 
onvoldoende en dat bedrag is, na het 
advies van de commissie-Albeda, 
verhoogd tot 130 miljoen. De fractie 
van de VVD stemt hiermee in, zowel 
waar het gaat om de omvang als wat 
de invulling betreft. Verdergaande 
verbeteringen van de arbeidsvoor-
waarden voor het overheidspersoneel 
moeten en kunnen plaatsvinden in de 
periode 1987-1990. In het pakket 
voor 1986 spreekt ons aan dat het 
overgrote gedeelte van de ruimte 
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wordt besteed in de sfeer van de 
salarissen terwijl bovendien een 
bescheiden begin wordt gemaakt 
met het wegwerken van de relatieve 
salarisachterstanden van de middel-
bare en hogere ambtenaren, zoals zij 
zijn gebleken aan de hand van het 
onderzoek-pakketvergelijking. De 
verhoging van het vakantiegeld tot 
8% voor alle ambtenaren vanaf 1 
november 1986 en de verlaging van 
het pensioenbijdrageverhaal vanaf 1 
juli 1986 voor salarissen vanaf ruim 
f52 .000 maken de invulling van het 
pakket-1986 acceptabel. Conform de 
vingerwijzing van de advies- en 
arbitragecommissie en conform de 
wensen van de bonden is de 
beschikbare structurele ruimte 
aangewend ten behoeve van de 
salarisverbetering. De fractie van de 
VVD kan zich in deze lijn vinden. 

Voorzitter! De minister spreekt in 
zijn brief over het bod dat de 
organisaties van overheidspersoneel 
op 19 november jongstleden hebben 
gedaan in termen van "het laatste 
bod" . Het was een bod dat op 
jaarbasis 885 miljoen zou kosten. Op 
welke wijze heeft de minister 
onderzocht, of dit werkelijk een 
laatste bod was? Hij heeft het toch 
niet, zoals in de brief van 3 december 
vermeld is, gelaten bij de v.aststelling 
dat deze voorstellen zowel qua 
omvang als qua samenstelling ver 
verwijderd zijn van hetgeen voor 
1986 en 1987 haalbaar en wenselijk 
zou zijn? Mag ik ervan uitgaan dat het 
niet waar is dat de minister in het 
overleg niet zou hebben gereageerd 
op de serieus bedoelde vraag van de 
bonden, hoe ver zij zouden moeten 
gaan om nog tot overeenstemming 
te komen met deze minister? 

Voorzitter! Het overleg over 1987 
moet nog beginnen en dus past de 
Kamer enige bescheidenheid. In 
september stelde de minister de 
centrales van overheidspersoneel 
voor, de ruimte voor 1987 vast te 
stellen op 110 mil joen. Na ontvangst 
van het advies van de commissie-AI-
beda besloot de minister, de bonden 
voor te stellen, die ruimte te 
verhogen tot 270 miljoen. Zoals ik al 
aan het begin van mijn betoog heb 
getracht duidelijk te maken, is de 
start van het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden voor 1987 
slecht. Nog voordat er een woord 
over is gewisseld, heeft de minister 
door de opmerkingen in zijn brief en 
door zijn opstelling al irritaties bij zijn 
overlegpartners veroorzaakt, met 
name door in zijn brief aan de Kamer 
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aan te geven dat er nog slechts 
overleg mogelijk zou zijn over de 
besteding van de beschikbare ruimte. 
De VVD-fractie vindt dat de minister 
deze onjuistheid zou moeten 
corrigeren. Het nog te voeren overleg 
dient te gaan over de ruimte voor 
1987 en het gebruik dat daarvan kan 
worden gemaakt. 

Voorzitter! De minister stelt in zijn 
brief van 3 december terecht dat het 
overleg over 1987 open en reëel 
moet zijn. Dat vinden wij ook, maar 
hoe verdraagt zich dat met de 
volgende passage uit de brief? Ik 
citeer: "Daarbij dient voorop te staan 
dat het pakket voor beide jaren naast 
inkomensverbeteringen ook werkge-
legenheidsbevorderende maatrege-
len zal dienen te bevatten. Aangezien 
het accent in 1986 op de eerste 
categorie ligt, zal de regering voor 
1987 de nadruk leggen op bevorde-
ring van werkgelegenheid." 

Nu is het van tweeën één: of er 
staat voorop dat er open en reëel 
overleg wordt gevoerd, of de keuzes 
van het kabinet inzake de invulling 
staan voorop. Wij geloven niet dat de 
dicterende toon van de brief van 3 
december de positie van de minister 
in het overleg met de bonden 
versterkt. De VVD-fractie gaat ervan 
uit dat de minister de bonden wat 
1987 betreft uitnodigt om te praten 
over de financiële ruimte, bij 
voorkeur in een meerjarig perspec-
tief. Wij gaan er bovendien van uit, 
dat binnen die ruimte alles bespreek-
baar is en er geen dictaten op de 
onderhandelingstafel zullen worden 
gelegd. Daarbij dient het bereiken 
van overeenstemming voorop te 
staan. Dat is belangrijker dan het 
dicteren van de inzet van het kabinet. 
De positie van de minister van 
Binnenlandse Zaken zal in die 
onderhandelingen — ik heb het al 
gezegd — niet eenvoudig zijn; 1987 
is een moeilijk jaar voor alle beleids-
terreinen die in meerdere of 
mindere mate een relatie hebben met 
de overheidsfinanciën, maar dat 
neemt niet weg dat 1987 ook het 
jaar van het perspectief kan zijn. Als 
de besparingen op de arbeidsvoor-
waarden in de collectieve sector na 
1987 gerealiseerd zullen zijn, dan is 
het overheidspersoneel voor een heel 
belangrijk deel door de zure appel 
heen. Dan is 1,2 miljard van de 
noodzakelijke 2,3 miljard gereali-
seerd. En van die resterende 1,1 
miljard kan — ik leg de nadruk op dit 
woord — 1 miljard worden gereali-
seerd door middel van een beperking 

van de pensioenpremie voor het 
ABP. Voor de daarop volgende drie 
jaar resteert dan nog slechts een 
bedrag van 100 miljoen. 

Voorzitter! Dit biedt perspectief, in 
die jaren zal er voldoende ruimte zijn 
om aan verschillende wensen van het 
overheidspersoneel tegemoet te 
komen. Dat perspectief moet de 
overheid als werkgever aan haar 
personeel bieden, ook al in het 
overleg over 1987. Dan rest nog het 
maken van keuzes: waar moet die 
financiële ruimte aan worden 
besteed? Het tweede perspectief dat 
de overheid aan haar personeel kan 
bieden, is dat het daarover reëel kan 
meepraten en meebeslissen. 

Voorzitter! Nog een paar vragen 
over de maatregelen waarover in het 
overleg wel overeenstemming is 
bereikt. Er wordt gesteld dat in een 
aantal gevallen de gelijke behande-
ling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden voortgeschreden is, 
maar dat het nog niet voor alle 
regelingen in de rechtspositionele 
sfeer geldt. Ik verneem graag van de 
minister voor welke regelingen dit 
nog steeds niet het geval is en op 
welke termijn de minister al door het 
vorige kabinet gedane toezeggingen 
dat ook daar sprake zal zijn van een 
gelijke behandeling op niet al te 
lange termijn, waar kan maken. Hoe 
staat het met de voorstellen voor het 
weduwnaarspensioen? Bij mijn weten 
had het kabinet toegezegd, dat voor 
1 januari van het komende jaar 
voorstellen bij de Kamer zouden zijn 
ingediend. Ik krijg graag een 
antwoord op die vraag. 

De minister heeft inmiddels bij 
verschillende gelegenheden aange-
geven, dat hij nadenkt over salaris-
maatregelen die gedifferentieerd zijn 
naar prestatie en inspanning van de 
ambtenaar, maar ook gedifferenti-
eerd vanuit de behoefte van de 
overheid om het apparaat goed te 
laten functioneren. Het overheids-
apparaat is star, traag, verkokerd en 
niet of nauwelijks tot verandering 
bereid. Dit zijn enkele sleutelwoorden 
die je maar al te vaak hoort. Uit een 
recente studie van het Sociaal 
Cultureel Planbureau en het Centraal 
Planbureau, die de titel "Kosten van 
kwartaire diensten 1970-1983" 
heeft, blijkt, dat inefficiency en 
bureaucratie te groot zijn. De cijfers 
in dat rapport zijn onthutsend. Het is 
prijzenswaardig dat deze minister 
deze problematiek serieus neemt. 
Een deel van deze problematiek komt 
aan de orde in het kader van de 

afslanking van de rijksdienst. De 
discussie daarover zullen wij hopelijk 
op korte termijn met de minister 
kunnen voeren aan de hand van 
concrete voorstellen van zijn kant. 

De heer Alders (PvdA): Ik heb die 
rapporten ook gelezen. Waaruit blijkt 
echter dat er sprake is van inefficien-
cy en van bureaucratie? In die 
rapporten worden beschouwingen 
gehouden over het verloop van het 
personeel ten opzichte van het 
gebruik ervan, maar kun je daaraan 
onlosmakelijk de conclusie verbinden 
dat er sprake is van inefficiency? U 
doet dat toch te snel. 

De heer Linschoten (VVD): Op het 
moment dat je vaststelt dat de inzet 
van extra financiële middelen en van 
extra formatieplaatsten per saldo niet 
leidt tot een toeneming van de 
collectieve diensterlening, praat je 
over dezelfde collectieve dienstverle-
ning tegen hogere kosten en meer 
mensen. Dat is inefficiency. 

De heer Alders (PvdA): Eén van de 
kritieken op de rapporten is, dat niet 
wordt gekeken naar de aard van de 
dienstverlening, naar de inhoud 
ervan. De omvang van het één wordt 
gelegd naast de omvang van de 
formatie. Dat gaat voorbij aan allerlei 
ontwikkelingen die binnen de 
dienstverlening plaatsvinden. Ik ben 
er niet op tegen om over die 
doelmatigheid te spreken. Er zijn vele 
kritieken geschreven over deze 
studie. Eén van die kritieken heeft op 
dit punt betrekking. Het lijkt mij dat 
wij dan enige terughoudendheid 
moeten betrachten. 

De heer Linschoten (VVD): Daarom 
heb ik de conclusies van die rappor-
ten ook niet uitgebreid aan de orde 
gesteld. Uit het rapport dat ik zojuist 
noemde, wordt echter wel duidelijk 
dat de inzet van personeel en de 
inzet van financiële middelen per 
geleverde collectieve dienst — en er 
is dus wel degelijk gekeken naar de 
aard en inhoud van die dienstverle-
ning - in die periode flink is 
verslechterd. Uiteraard zal nader 
bekeken moeten worden welke 
achtergronden dit heeft. Per saldo 
betekent dit echter een extra stukje 
inefficiency. Het betekent in elk geval 
een groeiende bureaucratie. Daarom 
heb ik dit als voorbeeld aangehaald. 

Ik heb al gezegd, dat het prijzens-
waardig is dat de minister die 
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problematiek serieus neemt en dat hij 
daaraan iets wil doen. 

Een ander deel van de problema-
tiek is het ontbreken van voldoende 
prestatieprikkels in de salaris- en 
carrièresfeer bij de overheid. De 
mechanismen voor de incidentele 
looncomponent c.q. de periodieke 
looncomponent spreken in dit 
verband boekdelen. De VVD-fractie 
zal de minister steunen in zijn 
pogingen om hierin verbetering te 
brengen. 

Minder gelukkig zijn wij met de 
plannen van de minister, die zijn 
aangekondigd in de arbeidsvoor-
waardenbrief van 12 september 
jongstleden om de jeugdsalarissen 
bij de overheid te verlagen en de 
leeftijdsgrens voor het volwassenen-
salaris op te trekken tot 22 jaar. De 
minister stelt zich in zijn brief op het 
standpunt, dat de staffeling van de 
salarissen van jeugdig BBRA-perso-
neel niet meer sporen met de 
staffeling die is opgenomen in het 
wettelijk minimumjeugdloon. De 
vergelijking die de minister maakt 
tussen de jeugdschalen bij de 
overheid en het wettelijk minimum-
jeugdloon lijkt ons niet terecht. Het 
wettelijk minimumjeugdloon heeft in 
de CAO-Ionen in de marktsector 
slechts een geringe betekenis. In de 
meeste CAO's worden jeugdschalen 
gehanteerd die aanmerkelijk hoger 
zijn dan het wettelijk minimumjeugd-
loon. Als de minister een vergelijking 
wil maken tussen jeugdschalen bij de 
overheid en in de marktsector, zal hij 
moeten uitgaan van de feitelijk 
afgesproken jeugdlonen in de 
marktsector en niet van het wettelijk 
minimumjeugdloon. Als de minister 
die vergelijking maakt, zal hij met mij 
moeten vaststellen dat er aanmerke-
lijk minder reden is voor de door hem 
gesuggereerde aanpassingen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ten 
slotte een aantal opmerkingen maken 
over het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds. 

De Voorzitter: Maak het dan kort. 

De heer Linschoten (VVD): Zo kort 
mogelijk. Ben ik door mijn tijd heen? 

De Voorzitter: Ja. 

De heer Linschoten (VD): De 
discussie over de begroting voor het 
ABP kan waarschijnlijk in één termijn 
worden gevoerd. Als ik geen tijd heb 
om het gehele verhaal nu te houden, 

geef ik er de voorkeur aan, het 
verhaal in tweede termijn te houden. 

D 
De heer Van der Vl ies (SGP): 
Voorzitter! Vijf a zes jaar terug brak 
de visie door dat de overheid als 
grootste werkgever in ons land een 
trendzettend beleid moest ontwikke-
len op het punt van de ambtenaren-
salarissen, in plaats van een trendvol-
gend beleid, zoals tot dat moment 
werd gevoerd. Het laatste bleek 
namelijk te duur te zijn. Dat is in 
grote lijnen sindsdien gebeurd. Het is 
echter geen weg zonder voetangels 
en klemmen gebleken. Ook de 
SGP-fractie, die dat beleid in 
beginsel steunde, heeft er regelmatig 
voor gewaarschuwd dat de slinger 
niet te veel moest doorslaan naar de 
andere kant, waarbij de ambtenaren-
salarissen een soort sluitpost zouden 
zijn op de rijksbegroting. Er is een gat 
ontstaan tussen de inkomens in de 
collectieve sector en die in de 
marktsector; de pakketvergelijking en 
het rapport van de arbitragecommis-
sie-Albeda dragen hiervoor materiaal 
en bewijslast aan. Hierop moet alert 
en volwaardig worden gereageerd. 
Het verkiezingsprogramma van mijn 
partij voor de nu gaande zijnde 
kabinetsperiode opteert dan ook voor 
een reële inkomensverbetering van 
gemiddeld 1 % per jaar voor de 
ambtenaren ten opzichte van de 
inkomens in de marktsector, ter 
geleidelijke slechting van het 
ontstane verschil. Dat is niet alleen 
een kwestie van billijkheid, maar 
dient ook het behoud resp. de 
verwerving van kwaliteit in de 
overheidsdienst, alsmede de 
ondersteuning van een voldoende 
motivatie van de ambtenaren. De 
laatste staat onder druk, mede door 
herstructureringen en de politieke 
cultuur, die de laatste tijd onevenre-
dig lijken neer te slaan — in negatie-
ve zin — op het bureau van degenen 
die het in de praktijk allemaal nog 
een keer moeten uitvoeren. 

Hoe de zaak nu aan te pakken bij 
een duidelijk stagnerend overleg? Dit 
overleg, stelselmatig "open en reëel" 
genoemd door de minister, moet 
weer op gang komen. De minister 
heeft hierin een grote verantwoorde-
lijkheid, naast uiteraard zijn partners. 
Dat hier en daar aanvallen opdoemen 
op de persoonlijke inzet en zelfs de 
integriteit en levensovertuiging van 
de minister, betreurt de SGP-fractie 
bijzonder. De SGP-fractie schaart 

zich niet aan de zijde van hen die met 
enorme eisen komen op budgettair 
gebied. Wij willen de volle vier jaren 
van deze kabinetsperiode gebruiken 
om onze doelstelling, zoals zojuist 
verwoord, te bereiken. Wij erkennen 
daarbij dat 1986 en vooral 1987 door 
de bekende problematiek van de 
aardgasinkomsten de moeilijkste 
jaren van de vier zijn. Het is de vraag, 
of de in het overleg ingebrachte 
ruimte dan precies ƒ 400 miljoen 
moet zijn of, onder grote krachtsin-
spanning, toch nog meer. Een bedrag 
van ƒ 2,5 a ƒ 3 miljard, zoals gevergd, 
is bepaald te veel, zeker als dit vooral 
zou neerkomen op inkomensverbete-
ring en minder op verbetering van de 
werkgelegenheid. Het laatste heeft, 
terecht, nog altijd de hoogste 
prioriteit. Heeft het kabinet overigens 
meer te zeggen over deze kabinets-
periode dan per saldo koopkracht-
behoud en een verder niet te veel uit 
de pas lopen met de marktsector? 
Moet niet worden geprobeerd om 
een meer concreet vierjarenplan te 
ontwerpen, waarin de voor 1988 en 
daarna voor mogelijk gehouden 
verbetering reeds nu echt zichtbaar 
wordt en ten minste wordt veiligge-
steld? Well icht kan dit het dichtge-
slibde overlegkanaal openen. Het 
overlegklimaat voor 1987 en verder 
jaren moet immers worden verbeterd 

— ik doel op het overleg over ruimte 
en besteding — waarbij het ons niet 
ontgaat dat over van alles en nog wat 
wél constructief overleg wordt 
gevoerd. Wil de minister overigens 
zijn ideeën uiteenzetten over een 
nieuw overlegstelsel, zoals in de 
stukken aangekondigd? 

Een belangrijke invalshoek die door 
de minister is gekozen, wordt 
gevormd door de aanzet tot een 
meer gedifferentieerd salarisbeleid. 
De in dat kader voorgestelde 
maatregelen — misschien moet ik 
zeggen: gesuggereerde maatregelen 
— krijgen in beginsel onze steun, in 
die zin dat wij daarover mee willen 
denken, juist om meer stimulansen in 
de salarisstructuur bij de overheid in 
te bouwen. Wel moet bij het 
verwerven van de ruimte daarvoor, 
door het uitschuiven met bij voor-
beeld één jaar van het volwassenen-
loon en de overigens niet op 
bezuinigingen gerichte selectieve 
hantering van de jaarlijkse periodiek, 
zorgvuldigheid worden betracht ten 
aanzien van zittend personeel — 
verwekte verwachtingen en lopende 
contracten — overgangsregelingen, 
prestatiemeting, en dergelijke. Op 
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onderdelen hiervan zal nog een 
langere weg zijn te gaan dan in deze 
kabinetsperiode beschikbaar is. Of 
zie ik dat te somber in? Wil de 
minister de hem voor ogen staande 
route en tijdsspanne schetsen, 
inhoudelijk en procedureel? 

De SGP-fractie kan zich relatief 
vinden in de concrete maatregelen 
als voorgesteld voor 1986 en gepast 
terughoudend in die voor 1987. Ik 
zeg "relat ief", omdat ik de voorvraag 
stelde van de beschikbare ruimte, en 
" terughoudend", omdat het overleg 
over 1987 nog moet worden 
gevoerd. Ik moet één uitzondering 
maken, namelijk voor de maatregel 
— overigens reeds geaccordeerd — 
omtrent de gelijkberechtiging van 
ongehuwd samenwonenden met 
gehuwden. Hoewel maatschappelijk 
aanvaard en realiteit, behoudt mijn 
fractie op dit punt wezenlijke kritiek. 

Met name wil ik de verhoogde 
vakantie-uitkering, de verlaging van 
het pensioenbijdrageverhaal en de 
eenmalige verlaging van de VUT-
leeftijd van 61 tot 60 jaar noemen. 
Ook de maatregelen ovor scholing en 
dergelijke bejegenen wij positief. Dit 
samenstel biedt een mix die diverse 
doelen dient. 

Voorzitter! Zodra een werkgelegen-
heidseffect positief wordt ingeboekt 
— dit doet de minister —, denk ik 
aan de grote operaties die daarbij 
tegelijk spelen en waardoor je je toch 
afvraagt of het echt nieuwe arbeids-
plaatsen zal opleveren, als totaalpak-
ket. Hoe staan de plannen voor de 
afslanking van het overheidsapparaat 
er voor? Het kabinet is er nog niet uit, 
zo weten wij uit berichten van eind 
vorige week. Kan toch eens een tip 
van de sluier worden opgelicht? Wat 
moet voorgaan in de volgorde: 
privatisering, deregulering, ontbu-
reaucratisering, vacaturestop, meer 
generiek en dus natuurlijk verloop? 
Het zal wel van alles wat zijn, in een 
totaalproces. Maar duidelijkheid zou 
toch snel moeten worden geboden, 
in verband met onrust en ontmoedi-
ging en dus dreigend kwaliteitsver-
lies. Hoe en op welke termijn wordt 
de impasse doorbroken en de zaak 
ingevuld? 

Voorzitter! De SGP-fractie wil bij 
dit laatste rekening houden met de 
klassieke overheidstaken, voor zover 
die per se op rijksniveau moeten 
blijven en niet geprivatiseerd kunnen 
worden, terwijl allerlei andere taken, 
door de omstandigheden gedwon-
gen, zorgvuldig en dus geleidelijk 
moeten worden afgeslankt en 

teruggelegd bij degenen die op een 
dan doorgaans meer consumptief 
gerichte taak zich betrokken tonen of 
weten. Wat vindt de minister van 
deze cesuur? 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Oud-minister Winsemius noemt 
in zijn recente boek, "Gast in eigen 
huis", drie factoren die de kracht 
vormen van het Nederlandse 
overheidsapparaat. In de eerste 
plaats loyaliteit en vrijheid van 
corruptie; in de tweede plaats 
professionaliteit en betrokkenheid en 
in de derde plaats aanpassingsver-
mogen en wil tot veranderingen. 
Over dit laatste merkt hij het 
volgende op en ik citeer zijn woorden 
met instemming: "Dat aanpassings-
vermogen, die wil tot veranderen 
moet de basis vormen voor het 
realiseren van het veranderingspro-
ces. Aan de politieke top is de taak 
om daar, in samenwerking met de 
ambtelijke top, leiding aan te geven. 
Richtingen aan te geven, initiatieven 
te stimuleren, goede mensen kansen 
te bieden. Maar vooral een visie 
voorleggen, waaraan het apparaat 
houvast heeft, en dat het kan 
vertalen in actie. Dan komt het 
apparaat, dan gaan de raderen in de 
organisatie draaien." 

Je kunt, mijnheer de Voorzitter, 
ambtenaren motiveren en demotive-
ren. En de minister is overduidelijk 
met het laatste bezig. Hij is wel 
daadkrachtig, maar vergeet dat hij 
met mensen te maken heeft. Heeft 
de beroemde pakketvergelijking klip 
en klaar laten zien dat er een 
behoorlijke achterstand is in de 
arbeidsvoorwaarden tussen ambte-
naren en werknemers in de markt-
sector, voor de minister betekent dit 
nog geen nood. Doortastend wordt 
overgestapt op een ander systeem 
van arbeidsvoorwaarden: in plaats 
van trendvolgend komt er een 
" ru imtemodel" . Tot nu toe lijkt dit 
model echter uitsluitend aan het 
kabinet ruimte te geven. Ruimte voor 
het kabinet om ambtenaren met een 
schaarse vaardigheid extra te 
belonen. Ruimte om de koppeling 
van de sociale uitkeringen aan de 
ambtenarensalarissen te ontlopen 
door een verlaging van de pensioen-
bijdrage voor hoogingeschaalde 
ambtenaren. Maar vooral ruimte om 
de beoogde bezuinigingen binnen te 
halen en zeer weinig ruimte voor 
overleg met de bonden. 

De rijksoverheid zal de komende 
vier jaar afslanken met plusminus 
20.000 personen. De ferme toon 
waarmee dit in het regeerakkoord 
wordt aangekondigd, schept 
verwachtingen. De gang van zaken 
tot nu toe stelt de PPR-fractie echter 
allerminst gerust. Het plan betreffen-
de de invulling van de 20.000 moet 
de Kamer nog bereiken, maar 
ondertussen worden op de diverse 
ministeries al dolle plannen gemaakt. 
Zo wil collega Smit-Kroes de 900 
ambtenaren van het directoraat-ge-
neraal Verkeer eerst van hun functie 
ontheffen en er na een organisatori-
sche stoelendans slechts 650 tot 
700 terug laten keren. En collega De 
Korte wil de aan Economische Zaken 
opgelegd norm zelfs overschrijden. 

Nu heeft ook mijn fractie altijd 
wil len meewerken aan een meer 
effectief werkende rijksoverheid en 
aan een daadwerkelijke decentralisa-
tie van overheidstaken. Maar dat 
moet dan wel gebeuren met een 
visie, een actieplan en een sociaal 
beleid. Tijdens een veranderingspro-
ces is zorgvuldigheid geboden, 
moeten mensen zich gesteund weten 
en is het onverstandig alles tegelijk 
aan de orde te stellen. Wie dat wel 
doet en wie mensen tegelijkertijd niet 
motiveert, speelt met vuur. Die zet 
ook de loyaliteit en de betrokkenheid 
op het spel. Intussen is het treurig 
dat een commissie die bij geschillen 
over herplaatsing van ambtenaren 
moet gaan bemiddelen, een jaar na 
overeenstemming met de bonden 
nog steeds niet aan de slag is. 

In hoeverre is er op dit moment 
sprake van personeelsplanning bij de 
rijksoverheid? Inmiddels lijkt het wel 
duidelijk wie het gelag betalen moet 
voor het ontbreken van een gericht 
personeelsbeleid. In de eerste plaats 
zijn dit de jongeren waarvan de 
instroom de laatste jaren in verhou-
ding tot de totale instroom daalt in 
plaats van stijgt. In de tweede plaats 
zijn dit de jongeren onder de etnische 
minderheden, waarvan de instroom 
niet bekend blijkt te zijn. Dit staat in 
het antwoord op de vragen 1 5 en 17. 
Hoe denkt de minister dan de 
effectiviteit van de extra aangekon-
digde maatregelen te bepalen, zoals 
de voorgenomen verdubbeling van 
migranten in de rijksdienst? Dit blijkt 
uit het antwoord op vraag 18. Wil de 
minister die beide antwoorden eens 
met elkaar in verbinding brengen? 

Voorzitter! Gezien het verander-
ingsproces, vind ik het buitengewoon 
onverstandig om op dit moment het 
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systeem van de jaarlijkse periodieken 
te vervangen door " loon naar 
kwaliteit". Want hoe denkt de 
minister te voorkomen dat bij de 
beantwoording van de vraag naar de 
kwaliteit van het werk van de 
ambtenaar de bezuinigingstaakstel-
ling en de afslankingsoperatie niet 
voorop komen te staan? De minister 
is op de verkeerde weg. Laat hij de 
loyaliteit, de betrokkenheid en het 
aanpassingsvermogen van zijn 
ambtenaren niet langer op het spel 
zetten. Hij, al zijn collega's en wij 
hebben ze nodig. Elke dag. 

D 
Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil minister De Korte nog 
wel eens met groot optimisme 
verwachtingen wekken, minister Van 
Dijk lijkt wel het tegenovergestelde te 
doen. Hij presenteert, heel koel, de 
miniemste toezeggingen als forse 
aderlatingen voor het Rijk. Deze 
minister blijft rustig ook reëel en 
open overleggen, al heb ik de indruk 
dat er verder niemand achter de 
onderhandelingstafel zit. 

Het eindbod dat door de gezamen-
lijke bonden op 19 november op tafel 
werd gelegd, mag een forse aderla-
ting worden genoemd. Ter tafel ligt 
voor 1986 nog een pakket eisen van 
885 miljoen dat gezien het verleden 
van voortdurende kortingen en 
bevriezingen van ambtenarensalaris-
sen minimaal genoemd mag worden. 
Het is bijna de heift van wat de 
bonden oorspronkelijk voor ogen 
stond en waar zij, gezien de uitspra-
ken van de commissie-Albeda, ook 
aanspraak op zouden kunnen maken. 
Minister Van Dijk gelooft intussen 
werkelijk, naar ik begrepen heb, dat 
zijn tegenbod van 130 miljoen gulden 
voor 1986 daar een adequaat 
antwoord op is. Hij doet het voorko-
men alsof over de verdeling van deze 
130 miljoen naar hartelust onderhan-
deld kan worden. 

Ook t iming is een woord dat deze 
minister blijkbaar onbekend is. 
Afgezien van de inhoud vraag ik mij 
af of het nu zo verstandig is om 
tijdens de onderhandelingen over 
verbeteringen van arbeidsvoorwaar-
den van overheidspersoneel, te 
komen met voorstellen om de 
aanvangssalarissen van vooral 
jeugdige ambtenaren drastisch te 
verlagen. Voor zeventienjarigen, 
waarvan de salarissen op dit moment 
riant schijnen te zijn, is dit een 
korting van zo'n 20%, terwijl nieuwe 

banen voor jongeren toch al meestal 
deeltijdbanen zijn. Is het verstandig 
om juist nu te komen met voorstellen 
om de jaarlijke periodieken van 
ambtenaren af te schaffen? Is het nu 
slim, zo zou ik de minister willen 
vragen, om het toch al onvoorstel-
baar grote contingent van 20.000 
ambtenaren dat om wille van de 
werkgelegenheid het veld zal moeten 
ruimen, bij nader inzien ten minste te 
schatten op 25.000 tot 30.000, zoals 
de minister voor de radio heeft 
gedaan? Is het verstandig om juist in 
relatie met dat voornemen de 
voorstellen van de bonden af te 
wijzen omdat ze uitsluitend op 
inkomensverbetering en niet op 
werkgelegen heidsbevordering 
betrekking hebben, zoals in de brief 
van de minister staat? Ik vind het een 
aaneenschakeling van onbegrijpelijk 
missers, waarvoor de kwalificaties 
ongeloofwaardig en huichelachtig, 
die door de bonden worden gehan-
teerd, mij nog tamelijk eufemistisch 
in de oren klinken. 

Inmiddels zijn de pakketvergelijking 
en het rapport van de commissie-AI-
beda verschenen. In beide rapporten 
wordt een grote achterstand 
geconstateerd van de salarissen van 
overheidspersoneel op de lonen in 
het bedrijfsleven. Welke conclusies 
trekt de minister hieruit? Bestaat er 
bij hem een idee over de wijze 
waarop en de termijn waarin die 
achterstand ingelopen moet zijn? De 
eerstkomende jaren zit er in ieder 
geval weinig schot in, zo moet ik 
opmaken uit de brief van 3 decem-
ber, want er kan deze jaren slechts 
een bescheiden begin gemaakt 
worden met een vermindering van de 
grootste knelpunten in de inkomens-
verschillen met de marktsector. 
Wanneer zijn naar het oordeel van de 
minister deze verschillen wegge-
werkt? 

De heer Linschoten (VVD): Mag ik 
een vraag stellen? U weet dat in het 
pakketvergelijkend onderzoek niet, 
zoals u suggereert, wordt geconclu-
deerd dat overheidspersoneel over 
de gehele linie slechter af is met zijn 
arbeidsvoorwaarden dan het 
personeel in de marktsector. Dit 
geldt voor twee derde van het 
personeel, de middelbare en hogere 
ambtenaren. Is de PSP-fractie van 
mening dat de komende jaren 
rekening moet worden gehouden met 
dat onderzoek en dat de financiële 
ruimte die beschikbaar is voor 
verbetering van arbeidsvoorwaarden 

gebruikt moet worden voor die 
middelbare en hogere ambtenaren? 
Want als ik uw opmerking tegen de 
minister goed begrijp, zou dat de 
enige conclusie kunnen zijn. 

Mevrouw Van Es (PSP): Ik vind dat 
de pakketvergelijking tot de conclusie 
leidt dat de verschillen met het 
bedrijfsleven moeten worden 
weggenomen. Als dat betekent dat 
beschikbare ruimte aan de hogere 
ambtenaren besteed moet worden, 
moet dat ook gebeuren. Maar dat wil 
niet zeggen dat alle beschikbare 
ruimte alleen voor dat hogere 
personeel moet worden ingezet. Dat 
is uw doelstelling. 

De ambtenaren zitten nu al jaren in 
het verdomhoekje. De commissie-AI-
beda heeft overduidelijk uiteengezet 
dat de overheid niet eeuwigdurend 
het financieringstekort als argument 
kan blijven aanvoeren om de 
ambtenaren op achterstand te zetten. 
De bonden staan zowel inhoudelijk 
als procedureel sterker dan ooit 
tevoren. Ze zouden, juist gelet op de 
manier waarop de overheid als 
werkgever haar personeel behandelt, 
wel gek zijn als ze nu niet tot acties 
overgingen. Mijn steun hebben ze 
daarbij. 

D 
De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Minister Van Dijk is de erfgenaam 
van het overheidspersoneelsbeleid 
van het eerste kabinet-Lubbers. 
Uiteraard draagt hij de volle verant-
woordelijkheid voor zijn eigen beleid, 
maar voor een eerlijk oordeel 
daarover moet een relatie met het 
beleid van het vorige kabinet gelegd 
worden. De afgelopen jaren heb ik 
dat beleid meermalen bekritiseerd, 
niet omdat het toenmalige kabinet te 
weinig toeschietelijk zou zijn 
tegenover het overheidspersoneel, 
maar omdat het er met open ogen 
aan heeft meegewerkt dat steeds 
grotere verschillen ontstonden 
tussen de arbeidsvoorwaarden voor 
het overheidspersoneel en de 
arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel in de marktsector. Dit was 
onvermijdelijk toen het trendsysteem 
werd losgelaten, maar het was 
onjuist dat daardoor vrijwel elke 
relatie tussen beide sectoren werd 
doorgesneden. Het arbeidsvoorwaar-
denoverleg in de marktsector was 
voor de overheid vrijwel onaantast-
baar, dat van het overheidspersoneel 
was open, maar niet reëel. 
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Geen benijdenswaardige uitgang-
spositie dus voor een nieuw optre-
dende bewindsman, op wie ove-
rigens niet altijd even zakelijke kritiek 
wordt uitgeoefend. Het is duidelijk 
dat van hem niet verlangd mag 
worden dat de ontstane verschillen 
maar even worden weggewerkt. Wel, 
dat het gehele kabinet alles doet om 
een verder uit elkaar gaan te 
voorkomen. Hier zet zich mijn kritiek 
in: de verwachte koopkrachtstijging 
voor ambtenaren kan niet verhullen 
dat ook in 1986 en 1987 hun 
koopkrachtachterstand groter wordt. 
Weliswaar in beperkte mate en 
vooral als gevolg van de ontwikkelin-
gen van het prijsniveau en de 
loonontwikkeling in de marktsector, 
maar daarom toch niet minder reëel. 

De minister heeft nog niet alle 
hoop op overleg over 1987 verloren 
en zinspeelt op een betere toekomst 
na 1987. Maar hoe reëel is dit, als de 
omvang van de ruimte mede bepaald 
blijft door de budgettaire situatie en 
als over de relatie met de marktsec-
tor niet meer wordt gezegd dan dat 
de loonmatiging voor ambtenaren 
niet te zeer mag afwijken van die in 
de marktsector. 

Grote moeite heb ik met de manier 
waarop de minister wil omspringen 
met de resultaten van de pakketver-
gelijking. In antwoord 31 worden 
maar liefst vijf relativeringen 
aangebracht op deze uitkomsten, die 
stuk voor stuk subjectief kunnen 
worden ingevuld. Wat is op zo'n 
manier de waarde van een onafhan-
kelijk onderzoek. Is de minister 
bereid om in overleg met de 
ambtenarenorganisaties na te gaan 
of tot afspraken kan worden geko-
men over de wijze waarop met de 
resulaten van de pakketvergelijking 
verder zal worden gewerkt? 

Over de inhoud van het pakket 
voor 1986 ben ik niet onverdeeld 
gelukkig. De verhoging van de 
vakantieuitkering is een ongelukkige 
vorm van inkomensverbetering in een 
tijd van inkomensmatiging. In feite is 
het een erkenning van falend beleid. 
Hoe structureel is vervolgens de 
verlaging van het pensioenbijdrage-
verhaal? Betreurenswaardig is ook, 
dat in het totale pakket zo weinig is 
te zien van het adagium "werk boven 
inkomen". 

Terecht wil de minister voor 1987 
dit accent verlegd zien en dan 
gelukkig niet in de vorm van een 
verkorting van de arbeidstijd per 
week. Ik hoop, dat over de ruimte en 
de invulling ervan voor 1987 alsnog 

overleg zal worden gevoerd, al maakt 
het eisenpakket van de vakorganisa-
ties mij niet optimistisch. Van belang 
is, dat de regering van haar kant 
probeert aannemelijk te maken, dat 
de maatregelen voor 1987 een 
aanzet zullen vormen voor een meer 
evenwichtige ontwikkeling van de 
arbeidsvoorwaarden in de marktsec-
tor en de collectieve sector. Ook wil 
ik bepleiten, de financiële complica-
ties van een weduwnaarspensioen zo 
spoedig mogelijk te betrekken bij het 
arbeidsvoorwaardenoverleg. 

De gedachte, af te stappen van het 
automatisme bij periodieke verhogin-
gen onderschrijf ik wel. Het zal 
echter niet eenvoudig zijn een 
regeling te treffen, die tegelijkertijd 
billijk en werkbaar is. Een consequen-
tie zou bij voorbeeld kunnen zijn, dat 
het niet toekennen van een periodiek 
leidt tot beroepsprocedures. In ieder 
geval is het zaak, deze wijziging niet 
als een bezuinigingspost te zien maar 
als een maatregel van personeelsbe-
leid. 

Er is nu enige ervaring opgedaan 
met de verkiezingen voor dienstcom-
missies. Problemen doen zich her en 
der voor, omdat in de reglementen 
soms bepalingen worden opgenomen 
inzake een verhoogde kiesdrempel. 
Dit lijkt mij strijdig met de strekking 
van de nieuwe regeling. Ik hoop, dat 
de minister hierop te bevoegder 
plaatse de aandacht wil vestigen. 

Ik sluit af met de vraag, hoe de 
minister verder denkt te handelen 
met een wetsvoorstel tot regeling 
van het stakingsrecht van ambte-
naren. 

D 
De heer Leerling (RPF): Voorzitter! 
Wij spreken vandaag over een uiterst 
belangrijk en politiek gevoelig 
vraagstuk: het arbeidsvoorwaarden-
beleid voor werknemers in overheids-
dienst. Het gaat daarbij om de 
inkomenspositie van velen voor wie 
mijn fractie groot respect heeft. 

Traditiegetrouw wordt het belang 
van ambtenaren in een UCV afge-
daan. Dit keer had ik graag meer 
ruimte willen hebben voor een 
bespreking van dat beleid, namelijk 
een plenair debat. Te meer, nu de 
overheid tot pijnlijke maatregelen 
geroepen blijft. 

Mijn fractie kan zich, gelet op de 
financiële positie van de overheid, in 
het algemeen vinden in het beleid 
dat het kabinet voorstelt. Het 
eisenpakket van de ambtenaren 

achten wij niet realistisch. Niemand 
beter dan de ambtenaar kan weten, 
dat de minister niet meer te bieden 
heeft dan hij deed. Zij het, dat de 
minister er goed aan zou doen, zijn 
presentatie en onderhandelingstac-
tiek wat bij te schaven. Boven alles 
mag echter van de ambtenaar besef 
en begrip worden gevraagd voor de 
nog steeds uiterst precaire toestand 
van 's Rijks financiën, waarbij men 
zich moet realiseren dat betere 
arbeidsvoorwaarden niet anders 
kunnen inhouden dan verlies aan 
werkgelegenheid. Dat is niet 
acceptabel. 

Mijn fractie meent, dat dit kabinet 
tot daden moet komen op het punt 
van sanering van overheidstaken en 
daarmee tot een verkleining van het 
ambtenarenbestand. Hoe zou anders 
de taakstelling inzake het verminde-
ren van het aantal ambtenaren 
kunnen worden gehaald? Is dit ook 
de lijn van het kabinet? Berichten 
over het kabinetsberaad geven 
aanleiding te vrezen dat daarover 
nog geen duidelijkheid is. Dat 
verbaast ons, gelet op het feit dat het 
tweede kabinet Lubbers toch al weer 
een halfjaar op weg is. Moet ik 
daaruit concluderen, dat het invullen 
van de plannen met betrekking tot 
reductie van het aantal ambtenaren 
onder grote druk staat? 

Als de saneringsoperatie met 
succes wordt uitgevoerd, kan binnen 
een paar jaar de ambtenaren een 
beter pespectief worden geboden, 
dat in lijn ligt met de uitkomsten van 
de pakketvergelijking. Is de minister 
bereid, daarvoor heel concreet 
lange-termijnplannen te ontwikkelen 
en die te bespreken met de ambtena-
renbonden? 

Wat de korte termijn betreft, vraag 
ik de minister of het juist is, dat hij de 
bonden tijdens de onderhandelingen 
400 min. alleen voor 1986 heeft 
geboden. Zo ja, waarom is hij daarop 
later teruggekomen en heeft hij dit 
bedrag verdeeld over 1986 en 1987? 
Dat wordt namelijk van de zijde van 
de ambtenaren beweerd. Was dit het 
eigenlijke breekpunt in de onderhan-
delingen? 

Voorzitter! Een punt van kritiek van 
het kabinet op het advies van de 
commissie-Albeda is het feit, dat dit 
advies voorbijgaat aan het werkgele-
genheidsbeleid, waarin het thema 
"werken boven inkomen" centraal 
staat. Naar mijn mening is dat een 
terecht thema. Wordt daarbij echter 
de juiste weg gevolgd? Minister Van 
Dijk blijkt bereid te zijn, impopulaire 

Vaste commissie voor 
ambtenarenzaken Overheidspersoneelsbeleid/ABP 

15 december 1986 
UCV36 36-19 



Leerling 

maatregelen te nemen en te 
verdedigen. De beste methode om 
tot een zo rechtvaardig mogelijke 
herverdeling van betaald werk te 
komen, is het verdelen van werkgele-
genheid over samenlevingsverband 
den. Het valt ons van deze CDA-mi-
nister tegen, dat hij zich in het 
benoemingsbeleid sterk blijft maken 
voor het verbeteren van de positie 
van de gehuwde vrouwen ten koste 
van alleenverdieners. Mijn fractie 
acht dit onrechtvaardig. Wij dringen 
er bij de minister op aan, dit beleids-
voornemen in heroverweging te 
nemen. 

Voorts vraag ik de minister of hij 
meer inzicht kan geven in de 
ontwikkelingen van de totale 
hoeveelheid arbeidsplaatsen bij de 
overheid, wanneer zowel de thans 
voorziene afslankingsoperatie als de 
verdere herverdeling van arbeid, 
bevordering van deeltijdarbeid en 
versterkte instroom van jongeren 
doorgang zullen vinden. Hoe staat 
het overigens met de studies naar 
mogelijke knelpunten in de arbeidsor-
ganisatie van verder gaande arbeids-
tijdverkorting? 

Voorzitter! Een enkele woord over 
de deelaspecten van het arbeidsvoor-
waardenbeleid. De bewindsman 
beoogt de instelling van een 
A&O fonds. Hoe stellen de lagere 
overheden zich ter zake van dit 
initiatief op? Zal dit fonds gericht zijn 
op de werknemers van een bepaalde 
leeftijdscategorie of een bepaald 
opleidingsniveau? 

De overheid wil meer jongeren in 
dienst nemen tegen een lager 
aanvangssalaris. Mijn fractie steunt 
deze plannen en hoopt dat zij voor 
andere sectoren een voorbeeldfunc-
tie zullen hebben. Acht de minister 
daartoe mogelijkheden aanwezig? 

Het streven naar een prestatiege-
richte beloningsstructuur voor het 
overheidspersoneel is geheel in lijn 
met mijn verkiezingsprogramma en 
heeft derhalve mijn instemming, ook 
al zal een en ander nader en uiter-
aard zeer effectief moeten worden 
uitgewerkt. 

Voor 1987 heeft de minister een 
verlaging van de VUT-leeftijd op het 
oog. Voor welke periode wi l hij deze 
verlaging doorvoeren? 

Is in het arbeidsvoorwaardenover-
leg rekening gehouden met de 
besparingen op de interim-uitkering 
ziektekosten ten gevolge van het 
opheffen van de vrijwillige ziektekos-
tenverzekering? 

De vergadering wordt van 13.25 uur 
tot 14.30 uur geschorst. 

D 
Minister Van Dijk: Voorzitter! Het 
was de heer Linschoten, die erop 
wees dat er nogal wat spanning zit 
tussen de verschillende uitgangs-
punten van het arbeidsvoorwaarden-
en personeelsbeleid. Ik wil daarbij 
aanhaken en zeggen, dat dat 
inderdaad in deze moeilijke jaren heel 
duidelijk het geval is. Er zit in deze 
jaren waarin de middelen beperkt en 
de behoefte en wensen bijzonder 
groot zijn en waarin ook een aantal 
knelpunten is op te lossen duidelijk 
spanning tussen wat je kunt en wat 
je wilt. Geen belijdenis, geen mooie 
woorden over soepelheid, over open 
en reëel overleg en over de bereid-
heid om elkaar tegemoet te komen 
kunnen die spanning op zichzelf 
wegnemen. Er is spanning in formele 
zin tussen het feit dat enerzijds de 
regering en volksvertegenwoordiging 
de begroting vaststellen en daarmee 
al in hoge mate de ruimte voor het 
begrotingsjaar bepalen en anderzijds 
de wens om over die ruimte voor het 
arbeidsvoorwaardenoverleg zo goed 
mogelijk overleg met elkaar te 
hebben en om er met elkaar uit te 
komen. Er zit zeker ook spanning in 
materiële zin tussen de hoofddoel-
stellingen van het regeringsbeleid en 
verschillende wensen en prioriteiten 
die wij wensen te stellen op het 
gebied van het arbeidsvoorwaarden-
beleid. 

Ik noem in het bijzonder de 
hoofddoelstell ing van het overheids-
beleid met betrekking tot de 
werkgelegenheid en de arbeidsduur-
verkorting en herbezetting. Dat zijn 
toch zaken die de coalitiepartners 
zich bij de formatie 1986 hebben 
voorgenomen en hebben ingevuld. Ik 
wil met name de heer Linschoten 
toch wijzen op wat wij in dit kader 
met elkaar hebben afgesproken voor 
de komende vierjarige periode. Dat is 
een concrete doelstelling met 
betrekking tot arbeidsduurverkorting 
en herbezetting in de overheidssec-
tor — concreet ingevuld — waaruit 
een zeker beslag op de beschikbare 
ruimte in de komende jaren zal 
voortvloeien. Daarnaast is er de 
noodzaak van de sanering van de 
overheidsuitgaven en van verminde-
ring van het financieringstekort. Dat 
zijn allemaal zaken die niet in alle 
opzichten allesbeslissend zijn voor 
het overleg, maar die aan dat overleg 

toch nauwe grenzen stellen over wat 
er in een bepaald jaar kan worden 
overeengekomen. 

De heer Linschoten (VVD): Nu de 
minister mij daarop aanspreekt, wil ik 
toch een nadere vraag stellen. De 
minister zegt: wij hebben toch bij het 
tot stand komen van het regeerak-
koord een aantal zaken concreet 
ingevuld. Dat is natuurlijk maar ten 
dele het geval. In dat regeerakkoord 
wordt gesproken — dat is ook de 
invulling waarvan de minister spreekt 
— over de inzet die hij in het overleg 
met zijn overlegpartners zal hebben. 
Dat wil zeggen dat die inzet een 
warme aanbeveling is van de kant 
van de coalitiepartners. Ik heb ervoor 
willen waken, dat die inzet de 
komende jaren als een soort dictaat 
gaat functioneren. Als dat immers 
het geval zou zijn — daar ligt ook het 
"p i jnpunt" — dan is open en reëel 
overleg inderdaad niet meer dan een 
aantal mooie woorden. Het is ook 
een opdracht aan de minister om 
concreet invulling te geven aan niet 
alleen de openheid maar ook en met 
name aan de realiteit, het reële 
gehalte, van het overleg. 

Minister Van Dijk: Zeker. Je gaat 
met deze doelstellingen, die meer 
zijn dan alleen een mooie intentie van 
de coalitiepartners, het overleg in. Je 
hoopt in dat overleg met elkaar 
overeenstemming te bereiken over 
een invulling die zowel aan de 
wensen van de ene partij als aan de 
wensen van de andere partij tege-
moet komt. Het is en blijft een van de 
hoofddoelstellingen van het rege-
ringsbeleid in de komende jaren. Dat 
hebben wij in het regeerakkoord 
ingevuld. 

Mijnheer de Voorzitter! De 
moeilijkheden die ik zojuist schetste, 
de beperkte ruimte die er is en de 
spanningen die duidelijk bestaan 
tussen de verschillende uitgangs-
punten zijn naar mijn mening niet zo 
verschrikkelijk veel anders dan bij een 
bedrijf dat in grote financiële 
moeilijkheden verkeert. Ook daar 
zullen keuzen moeten worden 
gemaakt en zijn de mogelijkheden 
niet bijzonder groot. Vooral de jaren 
1986 en 1987 zijn buitengewoon 
moeilijk. Ik heb de partners in het 
overleg er een- en andermaal op 
gewezen dat ik deze jaren niet zie al 
representatief voor de gehele 
periode. Als de tekenen niet bedrie-
gen en onze berekeningen, die 
tijdens de formatie zijn gemaakt, 
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uitkomen, zullen de jaren 1988, 1989 
en 1990 een wat ander beeld 
vertonen dan de jaren 1986 en 1987 
Wij zullen deze jaren, waarin de 
grootste financiële klappen vallen en 
waarin het meeste te doen valt op 
het gebied van de werkloosheidsbe-
strijding, met elkaar door moeten. 

Men zou zich de vraag kunnen 
stellen of onderhandelen in een 
dergelijke situatie überhaupt nog 
zinvol is. Die vraag heb ik ook aan de 
centrales voorgelegd toen wij in 
augustus van dit jaar begonnen met 
het overleg. Is het mogelijk met 
elkaar een goed inhoudelijk overleg 
te voeren, als de werkgever in die 
jaren niet in staat is erg veel te 
bieden en niet klaar staat met 
miljarden die voor de arbeidsvoor-
waarden kunnen worden gebruikt? Ik 
weiger te geloven dat er in deze 
moeilijke jaren geen goed overleg 
zou kunnen worden gevoerd, mits 
beide partijen erkennen dat er 
grenzen zijn en dat er in de jaren 
1986 en 1987 keuzen moeten 
worden gemaakt, waarin de prioritei-
ten die de regering zelf heeft gesteld 
duidelijk tot uitdrukking moeten 
komen. Dezerzijds bestaat dus een 
duidelijke bereidheid om, hoe 
moeilijk de situatie ook is, overleg te 
blijven voeren. 

De heer Schutte (GPV): De minister 
zei dat hij weigert te geloven dat er 
geen mogelijkheid zou zijn voor goed 
overleg, ondanks de moeilijke 
situatie. Desalniettemin is hij in het 
overleg begonnen met te vragen of 
het naar de mening van de gespreks-
partners zinnig zou zijn om het 
overleg te voeren. Kan hij aangeven 
waarom hij die vraag heeft gesteld? 

Minister Van Dijk: Omdat ik de 
problemen waarvoor het overleg zou 
worden gesteld, voelde aankomen. 
Men moet dan durven vragen of men 
in deze moeilijke jaren, waarin de 
middelen uitzonderlijk beperkt zijn, 
elkaar vast wil houden en goed 
overleg kan voeren. Vandaar die 
vraag. 

De heer Schutte (GPV): U gaat toch 
geen retorische vragen stellen? U 
had zelf namelijk het antwoord 
gegeven dat het moet kunnen. 

Minister Van Dijk: Dat weerhoudt je 
er toch niet van om die vraag ook aan 
je partners te stellen? Dat is toch 
wezenlijk voor het overleg? 

De heer Schutte (GPV): Wat was 
dan het antwoord van de partners? 

Minister Van Dijk: Dat was niet zo 
duidelijk, maar wij hebben besloten 
om met elkaar te gaan overleggen. 
Dat was op zichzelf al een antwoord. 

De heer Linschoten (VVD): Hoe kan 
de minister nu de opstelling kiezen 
dat het de komende jaren, gezien de 
enorme financiële problemen, alleen 
maar kommer en kwel zal zijn en dat 
de overheid vergeleken moet worden 
met een bedrijf in grote financiële 
problemen, terwijl door dit kabinet 
voor de komende jaren zo'n twee 
miljard extra ruimte beschikbaar is 
gesteld? Dat is toch niet de positie 
van een werkgever die in een 
benarde financiële positie zit en van 
een onderhandelaar die nergens over 
kan praten? De minister heeft een 
onderhandelingsruimte, gebaseerd 
op het regeerakkoord. 

Minister Van Dijk: Ik had onderhan 
delingsruimte, maar ik had enigerlei 
reden om aan te nemen dat die 
onderhandelingsruimte voor een 
periode van vier jaar, waaruit dan 
tevens de afgesproken arbeidsduur-
verkorting en herbezetting zou 
moeten worden betaald, wel eens 
kleiner zou kunnen zijn dan de 
centrales zouden willen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
niet het eerste probleem waarmee de 
minister geconfronteerd wordt. Hij is 
zelf naar het overleg toegestapt en 
heeft aan de overlegpartners 
gevraagt of het eigenlijk wel zinvol is 
om te praten, omdat hij geen geld 
heeft. Er komen tal van problemen 
aan de orde in het overleg, maar.... 

Minister Van Dijk: U citeert mij 
volstrekt verkeerd. Ik heb niet gezegd 
dat er helemaal geen geld is. Ik heb 
erop gewezen dat 1986 en 1987 
moeilijk jaren zijn, waarin de ruimte 
betrekkelijk beperkt is. Naar mijn 
mening moet het mogelijk zijn om 
met elkaar tot zinvol overleg te 
komen. Daarover wil ik ook met de 
partners spreken. Dat was ook het 
begin van de onderhandelingen. Ik 
heb helemaal niet gezegd dat er 
geen ruimte is. Die is er wel. Dat is 
ook de centrales bekend. De kloof 
tussen hetgeen je zou willen 
verwezenlijken en tussen hetgeen 
mogelijk is in deze jaren is echter 
duidelijk aanwezig. 

De problemen van deze tijd op 

korte termijn mogen zeker de 
aandacht niet afleiden van de grote 
lijnen van het beleid. Een van de 
belangrijkste punten die wij in het 
regeerakkoord hebben afgesproken 
is, dat er na het loslaten van de 
trendmethodiek gewerkt moet 
worden aan het tot stand komen van 
een nieuw overlegmodel. Ik voel mij 
verplicht daaraan in de komen 
maanden inhoud te geven. In dit 
nieuwe model moet in een vroeg 
stadium met partners overlegd 
kunnen worden over de totale ruimte 
voor de arbeidsvoorwaarden in het 
volgende jaar. Hierdoor kan deze 
ruimte bij de begrotingsvoorberei-
ding, na goed overleg, worden 
vastgesteld. Ook moet er in dit 
nieuwe model zo goed mogelijk, vrij 
en reëel kunnen worden onderhan-
deld over de invulling van die ruimte. 
Het is een zaak van beide partijen. Ik 
heb reeds in augustus jongstleden, 
nog voor dat de begrotingen en de 
Miljoenennota waren vastgesteld, 
voorgesteld om reeds een begin te 
maken met het overleg over 1987. 
Hierdoor zou ik staat zijn om de 
gevoelens en de inzichten van de 
centrales over 1987 tijdig in de 
ministerraad in te brengen, zodat 
althans één van de doelstellingen van 
het nieuwe model gehaald zou 
worden. Er zou dan tijdig over de 
ruimte voor het komende jaar - en 
als je over meer jaren spreekt, over 
die voor de komende jaren — met 
elkaar overlegd kunnen worden. 
Daarna kan er met elkaar reëel en 
open onderhandeld worden over de 
invulling. Het is dus een zaak van 
beide partijen. 

De heer Alders (PvdA): De minister 
spreekt over een nieuw onderhande-
lingsstelsel en over meer gelijk-
waardigheid. Ik kan dat volgen wat 
de invulling betreft. Daarvoor worden 
meer mogelijkheden geboden. In het 
Europees Sociaal Handvest staat dat 
er op basis van gelijkwaardigheid 
onderhandeld moet worden en dat er 
een overeenkomst moet kunnen 
worden afgesloten. Nederland heeft 
deze internationale afspraak 
ondertekend. Is het dan niet essen-
tieel dat ook de ruimte niet na, maar 
juist in overleg wordt vastgesteld? 
Dan is dit overleg ook beter vergelijk-
baar met dat in andere sectoren. 

Minister Van Dijk: Dan zou er 
sprake zijn van meer gelijkwaardig-
heid. Wij hebben echter nooit 
geprentendeerd dat wij een overleg-

Vaste commissie voor 
ambtenarenzaken Overheidspersoneelsbeleid/ABP 

1 5 december 1986 
UCV36 36-21 



Van Dijk 

stelsel zouden maken waarin de 
partijen volstrekt gelijkwaardig zijn. 
Daarmee zouden al heel snel de 
kaders waarbinnen het arbeidsvoor-
waardenoverleg moet worden 
vastgesteld, overschreden kunnen 
worden. 

De heer Alders (PvdA): Nederland 
pretendeert dat wel ! Nederland heeft 
het Europees Sociaal Handvest 
geratif iceerd. Dat handvest is zeer 
duidelijk. Dit geldt ook voor ambte-
naren, behalve het laatste lid van het 
desbetreffende artikel. Volgens dit 
handvest moet er overlegd worden 
op basis van gelijkwaardigheid. Er 
wordt een element van ongelijkwaar-
digheid ingebouwd. De minister zegt 
feitelijk dat hij wel wil overleggen, 
maar dat hij ook de mogelijkheid 
behoudt om de ruimte eenzijdig vast 
te stellen. 

Minister Van Dijk: Dat ziet u 
verkeerd. Als het goed gaat, vindt er 
in heel vroeg stadium overleg over de 
ruimte plaats. Bij de uiteindelijke 
vaststelling van de ruimte zal terdege 
rekening kunnen worden gehouden 
met de gevoelens van de partners in 
het overleg. 

De heer Alders (PvdA): Terdege 
rekening ergens mee houden, is 
volgens mij iets anders dan dat men 
in een overleg tot overeenstemming 
moet komen. De minister zegt nu dat 
naar hij de opvattingen van de 
partners luistert. Als die opvattingen 
hem niet zinnen, dan moet hij die 
toch naast hem neerleggen. Die 
situatie heeft hij zojuist beschreven. 
De minister kiest voor een stelsel 
waarin de centrales geen gelijkwaar-
dige partner van de minister zijn. 

Minister Van Dijk: Er zijn inderdaad 
grenzen aan wat je op dat punt kunt 
doen. Het houdt in ieder geval een 
definitieve beweging in in de richting 
van het veel meer rekening houden 
met de mening van de partners over 
de omvang van de ruimte. Daar 
zullen wij naar toe gaan werken. Dat 
is onze bedoeling. Ik heb daar in 
augustus van dit jaar al een zeker 
voorschot op genomen door de 
centrales uit te nodigen in dat 
stadium ook hierover reeds een 
gesprek te beginnen. 

De heer Van der Vl ies (SGP): De 
minister heeft overleg gehad over 
1986 en hij beoogt dat voor 1987. 
Net voor de interruptie van collega 

Alders zei hij, als het ware in een 
bijzinnetje, "als het meerjarig kan, 
dan meerjarig". Wi l de minister 
daarop nog eens wat explicieter 
ingaan? Het is natuurlijk mogelijk dat 
zich in 1987 een soort min-situatie 
voordoet in wat de overheid beschik-
baar heeft, maar dat vanaf 1988 
verbeteringen denkbaar zijn. Dan kan 
toch geprobeerd worden dat in een 
totaalpakket aan de man te brengen? 

Minister Van Dijk: Zeker, wij staan 
volstrekt open voor de mogelijkheid 
om over meerdere jaren goede 
afspraken met elkaar te maken. Dat 
is getracht over de jaren 1986 en 
1987. Als ik mij goed herinner heeft 
mijn ambtsvoorganger, minister De 
Korte, reeds in het voorjaar voorstel-
len ontwikkeld om te trachten in 
vredesnaam over 1986 en 1987 met 
elkaar te overleggen. Ik heb dat weer 
opgepakt. Het is tot nu toe niet 
gelukt, maar dat betekent niet dat 
het in de toekomst niet zou kunnen 
lukken. Wij gaan dus voort op dat 
pad. 

De Voorzitter: Voordat ik nu de 
heer Paulis het woord geef, wil ik 
toch opmerken dat de minister, 
voorzover ik dat kan beoordelen, nog 
steeds bezig is aan het eerste velletje 
van zijn antwoord en er liggen nog 
vele velletjes. Om zes uur is deze 
UCV afgelopen. Er is nog een tweede 
termijn. 

De heer Paulis (CDA): Vandaar dat 
ik nu ook niet inga op het open-eind-
pleidooi van de heer Alders. Op 
welke wijze heeft de minister begin 
augustus zijn suggestie aan de 
bonden over het overleg over de 
ruimte gedaan? Is dat schriftelijk of 
mondeling gebeurd? Hoe was de 
reactie van de centrales? 

Minister Van Dijk: Ik heb geen 
voorstel over ruimte gedaan. Ik zat in 
augustus met een overleg dat reeds 
in september 1985 door minister 
Rietkerk was begonnen. Ik heb naast 
het voorstel om ook reeds over 1987 
te praten, gemeend in de eerste 
plaats zoveel mogelijk overeenstenv 
ming te moeten bereiken over 1986. 
Ik ging daarbij uit van de voorstellen 
die door minister Rietkerk waren 
gedaan. Daarnaast had ik als 
belangrijk startpunt de vraag of er 
reden was om de uitgangspunten, 
die minister Rietkerk in 1985 
hanteerde, te herzien in die zin dat 
meer ruimte beschikbaar zou moeten 

komen. Daarbij werden niet alleen 
financiële en budgettaire problemen 
gehanteerd. Minister Rietkerk, mijn 
voorganger De Korte en ikzelf zitten 
— dat mag in alle duidelijkheid toch 
wel eens worden gezegd — op een 
wat breder spoor dan alleen maar de 
budgettaire problemen van de 
overheid. Door minister Rietkerk is 
de ontwikkeling in de marktsector 
duidelijk betrokken bij het overleg, als 
bepalend voor dat overleg. Dat ging 
dan voornamelijk over de afstand in 
koopkracht die zou groeien tussen de 
ambtenarensector en de marktsector 
en voorts over de koopkrachtontwik-
keling van de ambtenaren, nog 
afgezien van het belangrijke punt van 
het budgettaire kader. Vandaar ook 
dat omstreeks de jaarwisselingen 
1985/1986 minister Rietkerk 
uiteindelijk akkoord is gegaan met 
een voorstel van de centrales om het 
overleg wat op te schuiven om te 
zien hoe de lonen zich in de markt-
sector zouden ontwikkelen. Een 
analyse onzerzijds van wat zich sinds 
het schrijven van de brief van 
minister Rietkerk in september 1985 
had voorgedaan leidde mij niet tot de 
conclusie dat er extra middelen 
beschikbaar zouden moeten worden 
gesteld voor het arbeidsvoorwaarden-
overleg van 1986. In de eerste 
plaats was de afstand tussen de 
marktsector en de collectieve sector 
geringer dan minister Rietkerk had 
verondersteld. Uit de cijfers die 
sindsdien zijn verschenen is dat 
duidelijk geworden. In de tweede 
plaats was de koopkrachtontwikke-
ling van de ambtenaren gunstiger 
dan hij had verondersteld. Daarom 
heb ik ook gezegd: laten wij op basis 
van de brief van minister Rietkerk 
verder spreken en nagaan, of wij 
eruit kunnen komen. Toen in 
september bleek dat hierover geen 
overeenstemming kon worden 
bereikt, is door de regering nog een 
kleine aanvulling gegeven op de 
ruimte voor 1986. Ik stelde voor om, 
nu het jaar zover was gevorderd, de 
wat vergrote ruimte voor 1986 
samen te voegen met de ruimte voor 
1987 en te zien, of aan de hand van 
het resulterende bedrag niet een 
behoorlijk pakket van verbeteringen 
te bereiken was, waarover overeen-
stemming kon worden bereikt. 
Welnu, men kent de verdere gang 
van zaken. Ook dat heeft niet tot 
overeenstemming geleid. 

Voorzitter! Ik zei al dat de korte 
termijn-problemen ons niet mogen 
afbrengen van de hoofdlijnen van het 
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beleid. Daarom heb ik herinnerd aan 
de verplichting, die wij op ons 
hebben genomen om op korte 
termijn te werken aan een nieuw 
overlegstelsel op basis van een 
ruimtemodel. Verder heb ik de Kamer 
in mijn brief van 3 december nog 
eens geïnformeerd over de voor-
naamste uitgangspunten waardoor 
de regering zich ten aanzien van het 
beleid voor de jaren 1986 en 1987 
en daarna laat leiden. Ik wijs in dit 
verband nog eens op de rangorde 
van deze hoofduitgangspunten. 

In de eerste plaats gaat het om een 
arbeidsvoorwaardenbeleid dat 
bijdraagt aan het goed functioneren 
van het overheidsapparaat zelf. Dat 
apparaat moet goed zijn toegerust 
voor de taken waarvoor het staat, 
ook in kwalitatieve zin. Ik heb 
onmiddellijk, om dit niet in de lucht 
te laten hangen, daaraan een aantal 
concrete zaken toegevoegd. Ik doel 
op het ten minste in stand houden 
van de koopkracht, het voorkomen 
van te grote verschillen met de 
inkomensontwikkeling in de markt-
sector, het maken van een beschei-
den begin met verkleining van de 
verschillen, waar die het grootst zijn 
volgens de pakketvergelijking, en het 
wegnemen van concrete knelpunten 
op de arbeidsmarkt. Het zijn allemaal 
elementen van een beleid, dat is 
gericht op het beter functioneren van 
het overheidsapparaat. 

Een tweede belangrijk uitgangs-
punt is naar mijn oordeel dat het 
arbeidsvoorwaardenbeleid wezenlijk 
dient bij te dragen aan de hoofddoel-
stellingen van het regeringsbeleid, in 
het bijzonder de economische groei 
en het herstel van de werkgelegen^ 
heid. Met die invalshoek dient ook 
het arbeidsvoorwaardenbeleid in de 
komende jaren te worden gestructu-
reerd. Als ik denk aan de algemene 
politieke en financiële beschouwin-
gen die hier onlangs plaatsvonden, 
denk ik dat de meerderheid van deze 
Kamer dit beleid onderschrijft. Men 
kan wel zeggen dat ik de commissie-
Albeda niet mag kritiseren omdat ik 
geen advies had gevraagd over het 
werkgelegenheidselement in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg maar het 
staat als een paal boven water dat 
wat wordt besteed aan inkomensver-
betering niet meer kan worden 
aangewend ten behoeve van het 
scheppen van nieuwe arbeidsplaat-
sen. Het één beperkt het ander; het 
dient om een integraal beleid te 
gaan. 

In de derde plaats moet het 

arbeidsvoorwaardenbeleid passen in 
de voor de totale collectieve sector 
beschikbare ruimte. Voorzitter! Als ik 
de werkelijke ontwikkelingen, zelfs in 
de moeilijke jaren 1986 en 1987, 
vergelijk met de periode daarvoor, 
dan valt de vooruitgang op. Er is hier 
gesproken over kommer en kwel 
maar als ik zie wat in de jaren 1982 
tot en met 1985 nodig was om orde 
op zaken te stellen, moet de 
conclusie zijn dat de jaren 1986 en 
1987 royaler waren. Weliswaar kon 
niet tegemoet worden gekomen aan 
alle wensen en verlangens maar er 
wordt nu toch voor de komende vier 
jaar een koopkrachtgarantie geboden 
die in de voorafgaande jaren niet kon 
worden afgegeven. Dat is toch niet 
niets? Verder zien wij voor de jaren 
1986 en 1987 een duidelijke 
koopkrachtverbetering. En het moet 
een ieder, gelet op de op bladzijde 2 
van mijn brief berekende achterstand 
in koopkracht van de collectieve 
sector op de marktsector, toch 
duidelijk zijn dat de verschillen 
progressief kleiner worden, hoewel 
we er natuurlijk nog niet zijn. We 
naderen in ieder geval het punt 
waarop wellicht waar gemaakt kan 
worden dat langzamerhand weer 
gewerkt kan worden aan een in wat 
meer opzichten gelijke behandeling 
van beide sectoren. 

De heer Alders (PvdA): Dit leidt er 
bijna toe dat je mensen voor je ziet 
die met de hoed in de hand dank 
zeggen omdat het nu wat minder 
slecht is dan in de afgelopen jaren. Ik 
weet niet of dit nu wel het hele 
verhaal is. Er is in de afgelopen jaren 
een gigantisch verschil orïfstaan, en 
het beleid dat de minister voor 1986 
en 1987 voorstaat, vergroot dat 
verschil. Het verschil in die jaren is 
klein, maar in totaal wordt het 
verschil groter. En het is de vraag, 
hoe lang de overheid als werkgever 
dit tegenover haar eigen personeel, 
waarop zij immers "dr i j f t " , kan 
volhouden. Dat is een andere 
benadering dan te zeggen, dat het 
verschil voor dat ene jaartje maar 
0,6% is. Inderdaad, 0,6%, maar 
opgeteld bij die achterstand van 
6,5%. 

Minister Van Dijk: Zeker, ik heb ook 
gezegd dat wij er nog niet uit zijn. Wij 
hebben hiermee de achterstand nog 
niet ingelopen, maar het is duidelijk 
dat de achterstand in de jaren 1986 
en 1987 progressief kleiner wordt en 
dat die op dit ogenblik geschreven 

wordt in tienden van procenten. 
Verder hebben wij een voorzichtig 
begin kunnen maken - wij hopen dit 
volgend jaar te kunnen herhalen — 
door voor de inkomensgroepen 
waarin de verschillen het grootst zijn, 
iets te doen waardoor de verschillen 
in 1987 althans niet verder toene-
men. Er moet in alle eerlijkheid 
worden toegegeven dat daarmee de 
verschillen niet zijn weggenomen, 
maar we zijn in ieder geval op weg 
om de verschillen tussen de markt-
sector en de ambtenarensector 
progressief kleiner te maken, waarbij 
op een gegeven moment het punt 
bereikt zal worden, dat ze verdwenen 
zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! De minister sprak van handha-
ving van de koopkracht. Geldt die per 
jaar of over de vier jaar samen? 

Minister Van Di jk: Voor de gehele 
periode. 

De heer Lankhorst (PPR): Ik vraag 
dit, omdat het in de brief niet zo 
helder staat. Daaruit zou je heel goed 
kunnen afleiden dat de garantie per 
jaar geldt. De minister zei ook dat het 
niet voor niets het eerste uitgangs-
punt is. Ik proefde daaruit, dat er een 
soort volgorde voor de uitgangs-
punten geldt. Als de garantie voor de 
vier jaar samen geldt, dan kan dit 
gelet op de redelijke vooruitzichten 
voor de koopkracht in 1987 beteke-
nen dat de amtenaren in 1988 en 
met name in 1989 in koopkracht 
zouden kunnen achterblijven'' 

Minister Van Dijk: Laten we niet 
speculeren over wat er in de 
komende jaren zal gebeuren, maar u 
— en ik trouwens ook — was 
vergeten te vermelden dat er in de 
brief bij staat: ten minste. Niets belet 
de regering dus om toeneming van 
de koopkracht te handhaven, als dat 
mogelijk is. 

De heer Lankhorst (PPR): Maar 
gelet op het tweede en met name het 
derde uitgangspunt geloof ik daar 
niet zoveel van. En dit neemt dus niet 
weg dat men er in 1988 in koop-
kracht op achteruit zal kunnen gaan. 

Minister Van Dijk: Dat sluiten wij 
niet uit. 

Voorzitter! Betekent dit alles nu dat 
er — zo wordt het voorgesteld — 
nauwelijks meer te praten zou zijn 
over de ruimte voor het arbeidsvoor-
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waardenoverleg? Ik wijs erop dat de 
historie van de afgelopen maanden 
toch nog iets anders uitwijst en dat in 
dat opzicht het overleg iets meer 
flexibel is geweest dan in de kritische 
vragen door de Kamer in eerste 
termijn is gesteld. Ik heb er reeds op 
gewezen dat de regering in septem-
ber bereid was, een klein extra bod te 
doen om te trachten, het gebrek aan 
overeenstemming over de jaren 1986 
en 1987 te overbruggen. Dat heeft 
echter niet tot overeenstemming 
geleid. Vervolgens hebben de 
centrales de verschillen op dit punt 
voorgelegd aan de commissie-Albe-
da. De Kamer kent het advies van 
deze commissie, dat de regering 
ertoe gebracht heeft om zich 
andermaal te bezinnen op de ruimte 
die voor het arbeidsvoorwaardeno-
verleg ter beschikking zou moeten 
worden gesteld. Het resultaat van die 
bezinning is geweest, dat de regering 
heeft gemeend voor de jaren 1986 
en 1987 gezamenlijk — dit in 
antwoord op één van de vragen — 
een extra bedrag van 300 miljoen 
voor de collectieve sector beschik-
baar te moeten stellen, waarvan 200 
miljoen extra voor de ambtenaren-
sector. Dit duidt toch niet op een 
volstrekte verstarring en een 
volstrekt gebrek aan wi l en bereid-
heid om nog eens na te denken over 
de uitgangspunten, met name over 
de ruimte. Toen midden november 
van dit jaar die ruimte beschikbaar 
was, heb ik andermaal de centrales 
benaderd. Ik heb toen gezegd, dat 
alleen onderhandelen over 1986 wat 
schimmig wordt in een tijd dat je 
nauwelijks meer in staat bent, 
effectieve maatregelen voo 1986 te 
nemen. De vele stappen die je nog 
aan 1986 zou kunnen toeschrijven, 
zouden onmiddellijk een groot beslag 
leggen op de ruimte voor 1986. 
Gegeven het feit dat de regering 
bereid is voor beide jaren gezamen-
lijk een bedrag toe te voegen aan de 
reeds beschikbare ruimte, waardoor 
die ruimte voor de ambtenarensector 
alleen wordt vergroot van 200 
miljoen tot 400 miljoen gulden, heb 
ik toen voorgesteld om met elkaar 
om tafel te gaan zitten en om in open 
en reële, vrije onderhandelingen de 
invulling van dat bedrag vast te 
stellen. Daarbij zou van de zijde van 
de overheid sterk worden gehecht 
aan een aantal vormen van invulling 
daarvan. Na mijn inleiding behoef ik 
nog nauwelijks te vertellen wat onze 
keuze zou zijn, namelijk arbeidsduur-
verkorting, het opheffen van de 

knelpunten en de pakketvergelijking. 
Wij waren echter volstrekt bereid in 
het overleg ook de wensen van de 
centrales te honoreren en om met 
elkaar tot overeenstemming te 
komen. 

Het heeft helaas niet zo mogen 
zijn. Wij moesten eerst het overleg 
over 1986 afronden. Daardoor is een 
wat kunstmatige verdeling van die 
ruimte over 1986 en 1987 tot stand 
gekomen. Die verdeling was gemaakt 
om te kunnen vaststellen wat voor 
1986 beschikbaar was. Die verde-
ling, die calculatie, is echter in hoge 
mate kunstmatig. Men heeft dat zelf 
ook kunnen vaststellen. Een aantal 
zaken die je voor een bepaald bedrag 
aan 1986 toerekent, werken 
onmiddellijk door in 1987 en leggen 
dus ook beslag op de ruimte voor 
1986. Het is nu midden december 
1986. Ik vind dat het in hoge mate 
surrealistisch wordt om nog te 
zeggen wat tot 1986 en wat tot 1987 
behoort. Het begint zo langzamer-
hand in elkaar over te vloeien. Het is 
één gezamenlijk pakket. 

Niettemin hebben wij in formele 
zin tot op heden nog niets anders 
gedaan dan het overleg over 1986 
beëindigen, op basis van die 
berekeningen die ik zojuist heb 
beschreven. Wij hebben moeten 
vaststellen dat geen overeenstem-
ming is bereikt. Nadien heeft de 
regering eenzijdig nog een paar 
maatregelen voor 1986 vastgesteld. 
Er is gevraagd waarom wij daarmee 
niet hebben gewacht tot dit overleg 
met de commissie in deze UCV. Wij 
hebben dat niet gedaan om de 
dringende en klemmende reden dat 
bepaalde maatregelen zelfs niet meer 
mogelijk zijn als ik er nog erg lang 
mee wacht. Als wij de vakantie-uitke-
ring nog met ingang van 1 november 
1986 willen verhogen tot 8%, 
moeten er ten dringendste maatrege-
len worden genomen om dit in te 
vullen. Niettemin verantwoordt de 
regering zich nu in deze UCV voor de 
keuze die zij voor het jaar 1986 heeft 
gedaan. 

Het overleg over 1987 zal daar-
naast moeten beginnen. Ik heb 
daartoe de centrales uitgenodigd 
voor aanstaande woensdag. Ik geloof 
dat dit overleg aanstaande woensdag 
niet doorgaat. De regering is echter 
bereid, dit overleg op de allerkortste 
termijn te openen. Zij is ook bereid, 
te trachten daarover op de kortste 
termijn overeenstemming te berei-
ken. Anders ontstaat weer een 
situatie zoals in 1986 is ontstaan, 

namelijk dat je in december nog 
bezig bent met de invulling. Een 
groot aantal gelden die dan al 
beschikbaar waren, die een heel jaar 
beschikbaar waren, kun je dan niet 
eens meer benutten. Dit is dus de 
situatie bij het overleg. 

De heer Alders (PvdA): Met deze 
schets kijkt de minister een beetje 
terug. Hij duidt aan, dat hij al eerder 
wat ruimte beschikbaar heeft willen 
stellen. Een ruime meerderheid in de 
Kamer heeft uitgesproken dat de 
ruimte voor 1987 nog bespreekbaar 
moet zijn. Het antwoord op mijn 
cruciale vraag kan mede een 
antwoord geven op de vraag, of er 
aanstaande woensdag wel of niet 
onderhandeld wordt. De vraag is heel 
simpel, of de ruimte wel of niet 
bespreekbaar is. Is het nog mogelijk, 
in het overleg aan de orde te stellen 
dat er meer ruimte voor 1987 
beschikbaar moet komen, rekening 
houdend met het meerjarenkader? Is 
dat wel of niet mogelijk? 

Minister Van Dijk: Ik heb gezegd dat 
het overleg over 1987 nog moet 
beginnen. Er zal zowel over de ruimte 
als over de invulling overleg moeten 
worden gepleegd. Door de regering 
is gezegd: dit zijn de middelen die wij 
voor 1986 en 1987 beschikbaar 
hebben en meer zit er echt niet in. Ik 
herhaal dit nu in deze vergadering. 
De regering heeft geen kans gezien 
om voor deze twee jaar te zamen, 
dus voor 1 986 en 1987, meer vrij te 
maken dan de ƒ 300 miljoen die is 
toegevoegd voor de collectieve 
sector. Wij zullen het overleg over 
1987 echter moeten starten. Dat zal 
natuurlijk, naast de invulling, ook 
gaan over de ruimte die beschikbaar 
is. 

De heer Alders (PvdA): Ik ben er 
natuurlijk zeer erkentelijk voor dat de 
minister ook over de ruimte wil 
praten. Hij voegt daar echter direct 
iets aan toe. Er is vanochtend al 
diverse malen gesproken over het 
feit dat er voor de gehele periode 
twee miljard gulden beschikbaar is. 
Ik laat nu even de invulling ter zijde, 
want daarover komen wij nog wel te 
spreken naar aanleiding van de 
beantwoording van de coalitiepart-
ners. Het bedrag van twee miljard 
geldt dus voor de hele kabinetsperio-
de. De vraag is, of een groter deel 
dan nu is voorzien, in 1987 kan 
worden ingezet. Als de bonden dat 
aan de minister vragen — hij heeft 
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daar enige tijd over gesproken — kan 
hij zich dan voorstellen dat er een 
moment komt waarop hij naar het 
kabinet gaat met de mededeling: ik 
vind dat dit moet gebeuren? Pas dan 
krijgt het enige zin dat hij erover wil 
praten. 

Min is terVan Dijk: Geen enkel 
overleg kan ik ingaan zonder de 
mogelijkheid uit te sluiten dat ik nog 
ergens mee terug zou moeten! 

Sprekend over het overleg heeft de 
heer Terpstra de intrigerende vraag 
gesteld, of de bewindsman ook voor 
het overleg met de ambtenarencen-
trales iets ziet in het gebruik dat in de 
marktsector bestaat, namelijk dat de 
arbeidsvoorwaarden niet worden 
gewijzigd, zolang er geen overeen-
stemming is over een nieuwe CAO. 
Nu wij het overleg over een nieuw 
overlegstelsel nog niet zijn ingegaan, 
moet ik mijn antwoord bekorten. Ik 
kan zeggen dat de gedachte mij 
aanspreekt. Ook het stelsel van de 
WAGGS kent deze mogelijkheid. 
Waar gezocht wordt naar een 
overlegstelsel a la de WAGGS, ligt 
het voor de hand om dit element 
waar mogelijk mee te nemen. 

De heer Schutte heeft een vraag 
gesteld over het stakingsrecht, dat 
nauw verweven is met het overleg-
stelsel. Reeds tijdens het debat over 
de regeringsverklaring heeft de heer 
Schutte het stakingsrecht ter sprake 
gebracht. Heel in het kort kan ik 
hierover het volgende zeggen. Vanaf 
het aantreden van het kabinet is alle 
energie gestoken in het overleg over 
de arbeidsvoorrwaarden voor 1986 
en 1987. Naast talrijke andere zaken 
is op het ministerie in het bijzonder 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling 
van een nieuw overlegstelsel, zoals al 
is meegedeeld in het regeerakkoord. 
De tijd heeft ons tot dusverre 
ontbroken om de wettelijke regeling 
van het stakingsrecht verder te 
brengen. De zaak wordt op dit 
ogenblik wel weer met voortvarend-
heid aangepakt. De materie is 
overigens bijzonder complex. In de 
tientallen jaren dat hieraan is 
gewerkt, is het in de particuliere 
sector noch in de publieke sector 
gelukt, een werkelijk eenvoudige 
wettelijke regeling tot stand te 
brengen. 

Verschillende geachte afgevaar-
digden hebben gesproken over de 
samenhang tussen de arbeidsduur-
verkorting, de herbezetting en de 
afslankingsoperatie. Tot mijn spijt kan 
ik op het punt van de afslankingsope-

ratie op dit moment nog geen 
volstrekte duidelijkheid geven. De 
regering heeft toegezegd, over de 
invulling voor de jaren 1988 tot en 
met 1990 de Kamer voor de 
jaarwisseling informatie te zullen 
verschaffen. Daar zijn wij in het 
kabinet nog mee bezig. Die discussie 
wordt voortgezet. Enige geachte 
afgevaardigden namen vanmorgen 
het woord " impasse" in de mond. Ik 
zou echter bepaald niet van een 
impasse willen spreken. Het is 
natuurlijk een moeilijke operatie, 
waarbij heel wat overleg nodig is om 
met elkaar tot een goede gedifferen-
tieerde aanpak te kunnen komen. 
Zoals reeds eerder is aangegeven, zal 
de Kamer hierover zo spoedig 
mogelijk in het nieuwe jaar worden 
ingelicht. 

Vooruitlopend op de definitieve 
besluitvorming kan ik thans wel 
ingaan op een aantal vragen die zijn 
gesteld over de uitgangspunten van 
de operatie. In dit verband is door de 
heer Alders gevraagd, hoe een kleine 
overheid tevens een betere overheid 
kan zijn. Nog afgezien van het 
verbeteren van de doelmatigheid, die 
de heer Alders zelf al heeft genoemd, 
staat het kabinet daarbij voor ogen, 
gerichte maatregelen te nemen. 
Daarom ook zal bij de afslanking een 
gedifferentieerde aanpak moeten 
worden gekozen, waarin een 
belangrijke plaats is ingeruimd voor 
een heroriëntatie op taken en 
werkwijzen van de overheidsorgani-
satie. 

Het uitgangspunt is daarbij dat de 
departementen in eerste aanleg zelf 
verantwoordelijk zijn voor het 
vormgeven aan de afslanking en de 
maatregelen die daarvoor nodig zijn. 
De verantwoordelijkheid ligt dan ook 
op het niveau waar deze kan worden 
waargemaakt. Het betekent dan ook 
dat ik mij terughoudend moet 
opstellen bij het geven van een 
reactie op vragen naar concrete 
maatregelen bij de departementen. 
Primair berust de verantwoordelijk-
heid voor deze maatregelen immers 
bij de afzonderlijke departementen. 
Vanuit de totale operatie worden de 
kaders aangedragen die het mogelijk 
moeten maken om de afslanking op 
een verantwoorde wijze in te vullen, 
inclusief het benodigde sociale 
beleid. In die zin moet u ook mijn 
opvatting zien over het overleg over 
de operatie met de vertegenwoordi-
gers van het overheidspersoneel. 

Overigens is mij uit bilaterale 
gesprekken met een aantal departe-

menten over de hele afslankingsope-
ratie gebleken, hoeveel mogelijkhe-
den er zijn om een dergelijke operatie 
zonder verlies van kwaliteit en met 
verbetering van de structuur tot 
stand te brengen. Maar het ligt per 
departement uitzonderlijk verschil-
lend. Op een aantal departementen 
zal gebruik kunnen worden gemaakt 
van de grote mogelijkheden die er 
bestaan voor privatisering en 
decentralisatie. Deze grote operaties 
staan niet los van de afslankingsope-
ratie. Dit is één weg. Dit betekent 
dan tevens dat hier niet zonder meer 
een aantal arbeidsplaatsen worden 
weggepoetst, want die gaan gewoon 
over van de ene sector naar de 
andere. Ik merk dit echter ter zijde 
op. 

Andere departementen zullen het 
moeten hebben van een interne 
vergroting van de doelmatigheid. 
Ook daarvoor zijn talloze wegen 
begaanbaar. Het wieden in een 
overvloed van commissies (advies-
commissies en interdepartementale 
commissies), het verminderen van de 
regulering (de deregulering), het 
verbeteren van de interne organisatie 
(een plattere organisatie), het in 
heroverweging nemen van een aantal 
taken die wellicht op een andere 
manier kunnen worden uitgevoerd, 
en de automatisering. Er is, met 
andere woorden, een scala van zeker 
wel een dozijn mogelijkheden 
beschikbaar, waarvan elk een 
bijdrage kan leveren aan de afslan-
kingsoperatie die niet leidt tot 
kwalitatief verlies, maar die in 
tegendeel tot kwalitatieve ve:bete-
ring zou kunnen leiden. 

Het is echter onmogelijk om vanuit 
één centraal punt in het overheids-
apparaat die hele regie voor alle 
departementen tegelijkertijd op te 
zetten. Dat kan niet. Elke departe-
mentsleiding zal een keuze moeten 
maken en zal zelf haar eigen beleid 
moeten voeren. Maar uit de gesprek-
ken die ik daarover heb mogen 
voeren, is wel zeker geworden dat, 
hoe verschillend het ook ligt per 
departement, die taakstelling royaal 
gehaald zal kunnen worden. Tel je 
daarbij zaken zoals privatisering en 
verzelfstandiging mee, dan kom je 
nog wat hoger dan de 20.000 uit. Dit 
betekent niet dat daarmee die 
20.000 is opgehoogd. Het is een 
gedeeltelijk samenvoegen van andere 
grote operaties met de afslankingso-
peraties. U zult op betrekkelijk korte 
termijn althans het schema van de 
invulling per departement zien. U zult 
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dan zien hoe gedifferentieerd de zaak 
plaatsvindt. Daarbij zal ook duidelijk 
worden, dat daar waar grote 
prioriteiten liggen in het regeringsbe-
leid, ook lage taken met betrekking 
tot de afslanking zijn opgelegd. 

De heer Schutte (GPV): Als de 
afslankingsoperatie gerealiseerd is, 
mogen wij dan als toetsingscriterium 
aanhouden dat het eindresultaat 
daarvan beter is dan de situatie voor 
de afslanking? Betekent het, met 
andere woorden, dat wij ervan 
mogen uitgaan dat de afslanking dan 
heeft gediend om tot een beter 
resultaat met minder ambtenaren te 
komen? 

Minister Van Dijk: Ja, maar hoe 
meet je dat? 

De heer Schut te (GPV): U houdt het 
ons nu voor en ik wil graag zien, hoe 
serieus het is. 

M in is te rVan Dijk: Het is onze 
doelstelling om de afslankingsopera-
tie, die in het regeerakkoord is 
ingevuld in een aantal koppen en in 
geld, tevens te laten bijdragen aan 
een beter functionerende rijksover-
heid. Langs de wegen die ik net heb 
aangegeven, zijn die mogelijkheden 
aanwezig. Daarom kun je ook niet de 
afslankingsoperatie, waardoor de 
rijksdienst als het ware zal inkrimpen, 
op één hoop gooien met de arbeids-
duurverkorting en de herbezetting en 
dan zeggen dat dit tegen elkaar in 
werkt. Per saldo zijn er natuurlijk 
plussen en minnen die er uit 
voortvloeien. Maar de arbeidsduur-
verkorting en herbezetting is een 
geheel andersoortige operatie dan de 
afslanking van de rijksdienst. Er zijn 
twee in het oog vallende verschillen. 
In de eerste plaats heeft de afslan-
king van de rijksdienst alleen 
betrekking op de rijksdienst zelf 
terwijl de arbeidsduurverkorting en 
herbezetting een veel bredere 
werking heeft. In de tweede plaats is 
arbeidsduurverkorting en herbezet-
ting herverdeling van werk. Dat wil 
zeggen, dat je de collectieve sector 
niet uitbreidt in gewerkte mensuren, 
want er wordt in uren, dagen of jaren 
korter gewerkt door in dienst zijnde 
ambtenaren, waarbij aan de andere 
kant mensen kunnen instromen. Dat 
is een herverdelingsoperatie, terwijl 
de afslankingsoperatie gericht is op 
een rijksdienst die beter, flexibeler en 
met minder mensen een behoorlijke 
taak kan vervullen. In eerste instantie 

zal dit zeker wel ten koste van 
arbeidsplaatsen gaan, maar dat 
betekent niet dat je op de lange duur 
niet een beter effect bereikt. Ook in 
het bedrijfsleven is gebleken dat op 
zich zelf genomen de grote vrees dat 
door modernisering en automatise-
ring te veel arbeidsplaatsen verloren 
zouden gaan, wel bewaarheid werd, 
maar daartegenover ontstonden 
dikwijls nieuwe mogelijkheden. 
Welke gunstige effecten zouden er 
niet kunnen voortvloeien voor 
provincies en gemeenten maar ook 
voor het bedrijfsleven, als wij de 
deregulering stevig aanpakten en de 
zaak ontdeden van eens stuk 
bureaucratisering? Het heeft toch 
ook positieve effecten. Je kunt het 
een niet met het ander vergelijken, al 
vloeien er ongetwijfeld uit het één 
min- en uit het ander plusposten 
voort. Het zijn twee afzonderlijke 
operaties. 

Voorzitter! Dit geeft tevens een 
antwoord op de vraag van de heer 
Terpstra naar de reden van de 
gescheiden behandeling van de 
afslankingsoperatie en het beleid met 
betrekking tot de herverdeling van 
werk. Het hangt van de invulling af, 
maar het één zal zeker het ander 
kunnen versterken. Dat is dan 
meegenomen, maar het is niet de 
opzet van het geheel, dat eigenlijk 
twee verschillende doelstellingen 
heeft. 

Op de vraag naar de arbeidsduur-
verkorting en de vormgeving daarvan 
in het algemeen wil ik als volgt 
antwoorden. Aansluiting bij de rest 
van het personeelsbeleid vormt één 
van de redenen waarom het kabinet 
van mening is dat een verdergaande 
arbeidsduurverkorting niet generiek 
dient plaats te vinden maar langs een 
veelheid van wegen. De studie over 
arbeidsduurverkorting, die recentelijk 
is gestart en waarvan de resultaten 
naar verwachting in het voorjaar 
beschikbaar zullen zijn, zal mede 
aanbevelingen bevatten voor een 
zodanige vormgeving van de 
arbeidsduurverkorting dat de 
efficiency binnen de overheidsorga-
nisatie althans niet wordt belem-
merd. Vooruitlopend op de resultaten 
van de studie heb ik de centrales van 
overheidspersoneel voorgesteld, voor 
één jaar de VUT-leeftijd, tijdelijk, te 
verlagen naar 60 jaar. Uit het 
oogpunt van efficiency acht ik hier 
voordelen aan verbonden. Bovendien 
blijft de instroom redelijk op peil, 
waardoor het gevaar van verstarring 
binnen een krimpende organisatie 

wordt tegengegaan. Met een 
dergelijke VUT-verlaging komen 
4200 arbeidsplaatsen vrij, waarvan 
1200 bij het Rijk, waardoor de 
afslankingsoperatie op zich zelf 
soepel zou kunnen verlopen. 

De heer Alders (PvdA): Ik begrijp die 
opmerking wel, ook al zie ik niet 
helemaal hoe die arbeidsduurverkor-
ting op zich zelf een belemmering 
zou kunnen betekenen voor de 
efficiency. Een goede organisatie-op-
bouw waarbij je daarmee rekening 
houdt, is veel belangrijker. Maar de 
minister spreekt steeds over 
budgettaire randvoorwaarden die 
heel beperkend zijn. Waarom kiest de 
minister dan voor één van de 
allerduurste vormen van arbeidsduur 
verkorting? 

Minister Van Dijk: Omdat ik er, ook 
onder invloed van het debat over de 
algemeen politieke en financiële 
beschouwingen, van overtuigd ben 
geraakt — evenals het kabinet — dat 
er nog in 1987 wat moet gebeuren 
op het gebied van de arbeidsduurver-
korting. Ons aanvankelijk voornemen 
was, in afwachting van de studie die 
plaats gaat vinden over de beste 
invulling van de arbeidsduurverkor-
ting bij de overheid, ook in 1987 nog 
pas op de plaats te maken en in 
1 988, 1989, 1990 te komen met een 
pakket dat ook het beste zou 
aansluiten bij organisatorische 
knelpunten. Na het aanhoren van de 
Kamer tijdens de algemeen politieke 
en financiële beschouwingen hebben 
wij gemeend, reeds in 1987 een 
aanvang te moeten maken. Wij doen 
dat eenmalig omdat het het snelst 
geëffectueerd kan worden en omdat 
het ook het meest zichtbare resultaat 
heeft, in de vorm van een tijdelijke, 
één jaar durende verlaging van de 
VUT-leeftijd. U noemt het een dure 
maatregel, het kost inderdaad wat 
geld, maar het leidt onmiddellijk voor 
dat jaar tot resultaat Ik sluit niet uit 
dat wij in de jaren na 1987 een 
andere weg zullen bewandelen. Het 
is overigens buiten kijf dat een 
aanpak zoals in voorgaande jaren 
heeft plaatsgevonden, soms tot grote 
organisatorisch moeilijkheden binnen 
het overheidsapparaat aanleiding 
geeft en heel dikwijls geen zichtbare 
of te weinig zichtbare werkgelegen-
heidseffecten heeft. Deze maatregel 
is in 1987 te effectueren, er vloeit 
een niet onaanzienlijke verbetering 
van de werkgelegenheid uit voort en 
met een dergelijke tijdelijke maatre-
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gel houden wij onze handen vrij om 
de invulling in de jaren erna nog 
anders te doen zijn. 

De Voorzitter: Een opmerking van 
orde. Het blijkt dat de minister de 
helft van de hem beschikbare tijd 
gebruikt heeft om te antwoorden op 
interrupties. Hij doet dit uitvoerig, ik 
prijs dat, hij geeft de Kamer het volle 
pond, maar ik denk dat de minister 
op deze manier nog wel een uur 
nodig heeft. Er resteert voor de 
Kamer nog een klein uur. Wil len wij 
de tweede termijn benutten, dan 
moeten zowel de leden als de 
minister zich wat beperken in hun 
spreektijd. 

Minister Van Dijk: Ik zal wat snel 
nog een groot aantal antwoorden 
geven op vragen die de leden in 
eerste termijn hebben gesteld. Indien 
ik onduidelijk ben of iets vergeet, 
hoor ik dat wel in tweede termijn. 

Het antwoord gegeven op de vraag 
over de 110 min. die aan de taakstel-
ling is toegevoegd, was naar mijn 
mening niet helemaal juist. Het liet 
de taakstelling in koppen niet 
helemaal onaangetast. Wel hebben 
wij nog kans gezien langs andere 
weg tot de opbrenst nog wat groter 
te doen zijn. De Kamer kan de uitleg 
hiervan tegemoet zien in het stuk dat 
haar binnenkort wordt toegezonden. 

Wij trachten de uitwijkmanoeuvres 
in de vorm van het inhuren van 
arbeidskrachten zoveel mogelijk te 
beperken door met elkaar af te 
spreken ook personeel dat niet op de 
personeelssterkte drukt te bevriezen. 
Maar een algehele maatregel 
waardoor tijdelijk personeel niet meer 
zou kunnen worden ingehuurd, zou 
het management van het departe-
ment te veel beperken. Niettemin zit 
hierin een uitwijkingsmogelijkheid die 
wij zo goed mogelijk in het vizier 
zullen trachten te houden. 

Het is uiteraard mijn voornemen 
om mij ook bij de afslankingsoperatie 
te houden aan de regels van overleg. 
Dit betekent onder meer dat over de 
personele consequenties in het te 
voeren personeelsbeleid bij de 
afslanking op centraal niveau op 
hoofdlijnen en op decentraal niveau 
meer gedetailleerd overleg zal 
worden gevoerd. Uiteraard wordt dit 
overleg op een zodanig moment 
gevoerd dat de uitkomst nog 
gevolgen kan hebben voor de 
afslankingsmaatregel als zodanig. 
Maar, zoals gebruikelijk, kan dit 
overleg pas plaatsvinden als het 

kabinet heeft ingestemd met de 
concrete voornemens voor de 
operatie. Anders is er geen basis 
voor overleg. 

In antwoord op de vraag van de 
heer Nypels naar de uitvoering van 
de motie-Groenman kan ik meedelen 
dat het georganiseerd overleg over 
de wijziging van het ARAR ter 
uitvoering van de motie onlangs is 
afgerond. Na advies van de Raad van 
State hierover kan de wijziging in 
werking treden. Ik hoop en verwacht 
dat dit nu binnen een paar maanden 
het geval kan zijn. Ook wat mij 
betreft heeft de procedure hiermee 
meer dan lang genoeg geduurd. Ik 
ben het in dit opzicht met de heer 
Nypels eens. 

De heer Alders heeft mij gevraagd 
naar mijn mening over de plannen 
van de ministervan Economische 
Zaken om meer af te slanken dan hij 
op grond van de taakstelling is 
gehouden te doen en om de 
meeropbrengsten aan te wenden in 
de sfeer van de individuele beloning. 
Uitgangspunt van de afslanking is 
een decentrale uitvoering waarbij het 
management een centrale rol speelt. 
Daar ligt de verantwoordelijkheid 
voor de afslanking en voor het 
realiseren van de kwaliteitsverbete-
ring langs een veelheid van wegen. 
Als de ministervan Economische 
Zaken op grond van een kritische 
analyse binnen zijn departement tot 
de conclusie komt dat de heroriënta-
tie op taken tot een hogere financiële 
en personele opbrengst leidt dan de 
centrale taakstelling oplegt, zal ik mij 
hiertegen niet verzetten. Bij het 
besteden van de meeropbrengst voor 
verbetering van arbeidsvoorwaarden 
van andere ambtenaren, dient dit te 
blijven binnen het algemene arbeids-
voorwaardenbeleid van de regering. 

De heer Alders (PvdA): In het 
voorjaar hebben wij in deze Kamer 
een debat gevoerd over de kader-
brief. Diezelfde minister, toen op een 
andere post, had dat voornemen. Wij 
hebben een uitvoerig debat daarover 
gevoerd. De heer Wöltgens heeft 
toen een motie ingediend waarin 
stond, dat het niet zo kan zijn dat er 
arbeidsplaatsen verdwijnen om 
daarmee de arbeidsvoorwaarden van 
anderen te verbeteren. De minister-
president heeft toen klip en klaar 
geantwoord, dat dit voornemen niet 
bij het kabinet bestond en dat de 
motie derhalve overbodig was. 

Wij hebben hierover dus ten 
principale een debat gevoerd. Hoe 

kan het dan zo zijn, dat de minister 
van Binnenlandse Zaken zegt, dat dit 
onder de decentrale invulling valt? 

Nee, dit is een beleidsinterpretatie 
die niet kan vallen onder één 
minister. 

Minister Van Dijk: Ik heb gezegd, 
dat dit geen inbreuk mag maken op 
het algemene arbeidsvoorwaarden-
beleid. Dat wil zeggen, dat de 
marges die de minister van Economi-
sche Zaken heeft om inkomens te 
verhogen uitzonderlijk klein zijn. Als 
hij uit eigen verantwoordelijkheid en 
na afweging van taken op een 
gegeven ogenblik meent meer te 
kunnen bezuinigen op zijn departe-
ment dan voortvloeit uit de algemene 
taakstelling, is dat de vrijheid die de 
minister heeft. 

De heer Alders (PvdA): Als ik het 
goed begrijp, dan legt u ons zelf uit, 
dat de ministeries in hun eigen 
begroting de ruimte voor de post 
incidenteel vinden boven het budget. 
Dat betekent dus feitelijk, dat u nu 
ruimte gaat bieden en dat de minister 
1 % van zijn personeelsreductie 
daarbij voegt om daarmee individuele 
toeslagen toe te kennen, die altijd 
nog passen in het beleid van de 
regering maar wel de arbeidsvoor-
waarden verbeteren. Hoe komt de 
minister aan die ruimte? Door 
vermindering van werkgelegenheid! 
Is dat werk boven inkomen? 

De heer Lankhorst (PPR): Ik zou er 
twee andere punten aan willen 
toevoegen. Als het op deze wijze 
gaat, kan ik niet begrijpen hoe de 
minister van Binnenlandse Zaken 
twee andere uitgangspunten 
overeind kan houden. Dat is ten 
eerste het algemene uitgangspunt, 
dat gedwongen ontslagen zoveel 
mogelijk voorkomen worden en ten 
tweede het punt van de interdeparte-
mentale herplaatsing. Ik zie dan 
echter niet hoe u die algemene 
uitgangspunten nog kunt waarma-
ken. En die verantwoordelijkheid ligt 
toch in eerste instantie bij de minister 
van Binnenlandse Zaken. 

Minister Van Dijk: Het is zijn 
verantwoordelijkheid om die 
algemene uitgangspunten waar te 
maken. U neemt hier een voorschot 
op wat er bij Economische Zaken zou 
kunnen gebeuren. 

De heer Lankhorst (PPR). Nee, 
maar als de minister van Economi-

Vaste commissie voor 
ambtenarenzaken Overheidspersoneelsbeleid/ABP 

15 december 1986 
UCV36 36-27 



Van Dijk 

sche Zaken of een andere minister 
inderdaad verder gaat, dan denk ik 
dat u uw algemene doelstellingen en 
uitgangspunten steeds moeilijker 
kunt waarmaken. In die zin vind ik, 
dat u wat al te gemakkelijk zegt, dat 
de minister en de ministeries dat zelf 
maar moeten uitzoeken. Dat is de 
zogenaamde decentrale verantwoor-
delijkheid. 

M in is te rVan Dijk: Het is u bekend, 
dat van het arbeidsvoorwaardenbe-
leid een deel centraal arbeidsvoor-
waardenbeleid is en dat ook in het 
kader van het flankerend beleid 
afspraken zullen moeten worden 
gemaakt over de afvloeiing van 
ambtenaren. Die worden centraal 
vastgesteld. Daaraan houden wij ons. 

Wat in het decentrale of meer 
gedecentraliseerde beleid op 
departementen kan gebeuren, is in 
hoge mate een zaak van de departe-
mentsleiding zelf. 

De heer Lankhorst (PPR): Volgens 
mij loopt het dan gewoon stuk. 

Minister Van Dijk: Het loopt niet 
stuk. U neemt een voorschot op 
zaken, die nog niet eens bekend zijn. 

De heer Lankhorst (PPR): Als u 
spreekt over interdepartementale 
herplaatsing en ieder ministerie gaat 
zijn eigen gang, dan durf ik u nu wel 
te zeggen, dat daarvan niets terecht 
komt. Een en ander zal niet lukken als 
het niet op elkaar wordt afgestemd. 
Als ieder ministerie zijn eigen gang 
gaat, zal van interdepartementale 
herplaatsing niets terecht kunnen 
komen 

Minister Van Dijk: Zullen wij die 
discussie voeren op een moment, dat 
iets duidelijker is geworden wat de 
plannen van de minister van Econo-
mische Zaken zijn? U uit hier allerlei 
veronderstellingen over welke 
verschrikkelijke dingen daar zouden 
plaatsvinden. 

De heer Lankhorst (PPR): U doet 
daarover zo ontzettend gemakkelijk. 
Daar ging het mij om. 

De heer Alders (PvdA). U kent het 
public-relationsbeleid van de minister 
van Economische Zaken. Hij ver-
spreidt zijn plannen altijd op grote 
schaal. Een van de zaken die hij 
verspreid heeft, is deze operatie: 2 % 
boven de taakstelling die hij van u 

gekregen heeft, ten einde de 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 

De Voorzitter: Ik zou het debat niet 
wil len verbreden tot de publiciteit. Ik 
stel de minister voor, concreet in te 
gaan op de interrupties en vervol-
gens zijn betoog voort te zetten. 

Minister Van Dijk: Zodra wat meer 
bekend is over de zaken waarop hier 
in feite een voorschot wordt 
genomen, wil ik hierover graag met 
de Kamer verder praten. Er is mij 
totaal niets bekend van de negatieve 
effecten die nu worden aangekon-
digd. 

Een aantal kamerleden heeft 
gesproken over de pakketvergelij-
king. In het antwoord op vraag 31 
heb ik al aangegeven hoe de regering 
daartegenover staat. Ik streef er 
zeker naar, dat de achterstand ten 
opzichte van het bedrijfsleven niet 
toeneemt. In 1986 en 1987 is dat, 
zoals ik al uiteengezet heb, nog 
moeilijk. Toch is het mogelijk 
gebleken, in de sfeer van het 
pensioenbijdrageverhaal wat te doen. 
Uiteraard speelt de pakketvergelij-
king een rol in het arbeidsvoorwaar-
denoverleg dat in de komende jaren 
met de centrales zal worden gevoerd. 

Ik laat zeer veel zaken liggen, maar 
ik ga wel in op de beloningsdifferen-
tiatie ten gevolge van knelpunten op 
de arbeidsmarkt. 

De heer Schutte (GPV): Betekent dit 
dat de gehele pakketvergelijking met 
deze opmerking is afgedaan? Dat lijkt 
mij wel erg summier. Ik zou graag 
iets meer horen over de relatie 
tussen het rapport over de pakketver-
gelijking en de relativeringen in de 
schriftelijke antwoorden. Wat hebben 
wij in de toekomst nog aan het 
rapport over de pakketvergelijking? 

Minister Van Dijk: Zoals u ongetwij-
feld weet, is voor de gehele kabinets 
periode ruimte vrijgemaakt om wat 
te doen aan het wegnemen van 
achterstanden, die blijkens de 
resultaten van de pakketvergelijking 
zijn ontstaan. Als gevolg van de 
buitengewoon penibele situatie van 
de overheidsfinanciën in 1987 is van 
die ruimte maar zeer weinig beschik-
baar. Wij hopen in 1988, 1989 en 
1 990 wat meer ruimte te hebben. Te 
zijner tijd zal een afgewogen pakket 
maatregelen noodzakelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat de ruimte die wij 
hebben, zo effectief mogelijk wordt 
aangewend bij de grootste achter-

standen, die leiden tot de grootste 
knelpunten in verband met de 
concurrentie met de marktsector. 

De heer Linschoten (VVD): Ik vind 
het ook jammer dat de minister 
hierop niet dieper ingaat. Ik vraag 
hem of er nooit is nagedacht over de 
mogelijkheid om verschillen, die zijn 
gebleken uit de pakketvergelijking, 
voor een gedeelte weg te nemen 
door middel van arbeidsduurverkor-
ting op life-time-basis. 

De heer Schutte (GPV): Ik vroeg 
naar de relatie tussen de pakketver-
gelijking en de vijf relativeringen van 
de betekenis daarvan in het antwoord 
op vraag 3 1 . Ik zou voor de toekomst 
graag enig houvast hebben aan de 
pakketvergelijking, opdat wij de 
maatregelen die de minister voorne-
mens is te nemen, kunnen toetsen 
aan het rapport. 

Minister Van Dijk: Ik heb verwezen 
naar antwoord 31 om een te lange 
discussie te vermijden. Wij hebben 
relativeringen bij de waarde van de 
pakketvergelijking geplaatst. Met 
andere woorden, het zonder meer tot 
uitgangspunt nemen van de pakket-
vergelijking kan op zichzelf niet. Dat 
neemt absoluut niet weg, dat je moet 
constateren dat zeker bij de middel-
bare en hogere inkomens verschillen 
zijn gegroeid die op een gegeven 
moment knelpunten zullen veroorza-
ken. 

De heer Schutte (GPV): Gaat u 
daarover overleg voeren? 

Minister Van Dijk: Er wordt in dat 
kader overleg gevoerd. Het is toch 
een onderdeel van het arbeidsvoor-
waardenoverleg? 

Bij het beleid dat nu wordt 
ontwikkeld voor differentiatie van 
beloning op grond van arbeidsmarkt-
verhoudingen wordt ervan uitgegaan, 
dat dit slechts toepassing zal vinden 
bij een beperkt aantal beroepsgroe-
pen. Uitsluitend bij de echte knelpun-
ten zal sprake zijn van extra beloning. 
Dit brengt met zich, dat de proble-
men die zich kunnen voordoen ten 
aanzien van de interne beloningsver-
houdingen en de uitstraling naar 
andere beroepsgroepen zoveel 
mogelijk zullen worden voorkomen. 
Om gestalte te geven aan de eigen 
verantwoordelijkheid van het 
management zal de regelgeving op 
dit terrein meer een voorwaarden-
scheppend karakter krijgen. Een nog 
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lopende inventarisatie bij de departe-
menten wijst uit, dat naast enkele 
zeer specifieke zich per departement 
voordoende knelpunten, de knelpun-
ten zich waarschijnlijk beperken tot 
automatiseringspersoneel, accoun-
tants en mensen werkzaam in de 
financieel-economische functies. 

Over de toelage van maximaal 
10% voor het automatiseringsperso-
neel kan ik meedelen, dat de feitelijke 
toepassing inmiddels bij vrijwel alle 
departementen plaatsvindt. Dat zijn 
enkele honderden gevallen. Het is 
nog te vroeg om conclusies te 
kunnen trekken over de resultaten, 
ook al omdat tevens gezocht is naar 
andere instrumenten, zoals geïntensi-
veerde werving, uitbreiding van 
opleidingscapaciteit en uitbesteding 
van werk aan derden. Ik ben voorne-
mens, de huidige toelage in te 
bedden in de algemene belonings-
maatregelen voor differentiatie op 
grond van arbeidsmarktknelpunten. 

Over de inhoud van de maatrege-
len die in voorbereiding zijn voor 
differentiatie in beloning in verband 
met individuele verschillen in 
functioneren moet ik op dit moment 
nog terughoudend zijn. Op dit 
moment vindt overleg met de 
departementen plaats. Daarna zullen 
de aldus voorbereide voorstellen in 
het kabinet worden besproken en aan 
de centrales van overheidspersoneel 
worden voorgelegd. Daarbij worden 
de vragen rond het te creëren 
budgetsysteem, de omvang van het 
budget en de doorberekening van 
gegroeide automatismen bij de 
salarisvaststelling meegenomen. Nog 
even ter geruststelling van sommige 
vragenstellers: deze differentiatie is 
zeer beslist geen bezuinigingsopera-
tie. Ik vraag mij zelfs af, of het niet 
wat meer zou kosten dan het 
opbrengt. Het is heel duidelijk gericht 
op het belonen van beter functione-
ren. 

De heer Paulis (CDA): Het heeft te 
maken met knelpunten op de 
arbeidsmarkt. 

Minister Van Dijk: Dit niet. 

De heer Paulis (CDA): Nee, maar ik 
bedoel het verhaal dat u net hield. 
Dat had te maken met automatise-
ring etcetera. Kijkt u daarbij ook naar 
de regelingen die in het bedrijfsleven 
voor schaars personeel gebruikelijk 
zijn? Die hebben meestal een beperkt 
karakter voor de tijd dat de proble-
men met schaarsheid het grootst 

zijn, met een heel duidelijk afbouw. 
Wordt dat ook in uw systeem 
ingebouwd? 

Minister Van Dijk: Inderdaad. Ik 
dacht overigens dat dat al in de 
antwoorden op schriftelijke vragen 
was meegedeeld. Maar ik wil het 
graag herhalen. Daar wordt zeker 
naar gekeken. Voordat u interrum-
peerde, had ik het echter over een 
ander chapiter: de differentiatie in 
beloning op grond van individueel 
functioneren. 

Weer een heel ander chapiter 
betreft de verlaging van de jeugdsa-
larissen. Daarbij is gevraagd waarom 
geen volledige gelijktrekking 
plaatsvindt met de jeugdsalarissen in 
de marktsector. De voorstellen 
houden qua staffeling en leeftijds-
grens weliswaar geen volledige maar 
wel een vergaande gelijkstelling in 
met wat er in de marktsector gaande 
is. Een verdergaande gelijkstelling 
kan worden overwogen, maar daarbij 
moet worden bedacht dat de 
overheid aan jeugdigen maximaal 
32-uursfuncties biedt. Ook moet 
worden bedacht dat het gaat om een 
vergelijking met CAO-Ionen. De 
feitelijke in het bedrijfsleven verdien-
de lonen kunnen daarboven liggen. 
Al met al meen ik met mijn voorstel-
len het juiste evenwicht te hebben 
gevonden. 

De heer Alders verweet mij dat ik 
te vroeg op de radio over deze 
voorstellen tot verlaging van 
jeugdsalarissen had gesproken. Ik wil 
dat toch wel tegenspreken. In 
hoofdlijnen heb ik mijn voorstellen al 
in september aan de centrales 
bekendgemaakt. Het is uiteraard niet 
zo, dat ik pas over voorstellen'van mij 
mag spreken nadat het overleg 
daarover is afgerond, zoals de heer 
Alders heeft gesuggereerd. 

De heer Linschoten (VVD): Kan de 
minister mij aangeven, waar jeugd-
schalen in CAO's voorkomen die van 
een zodanig niveau zijn dat zij hem 
dit soort voorstellen in overweging 
doen geven? Ik stel die vraag met 
name, omdat de minister in zijn brief 
helemaal niet duidt op wat er in de 
CAO's gebeurt. Hij duidt op datgene 
wat er met het wettelijk minimum-
jeugdloon aan de hand is. Waar 
vergelijkt hij mee: met feitelijk 
betaalde jeugdlonen of met het 
wettelijk minimum? 

Minister Van Dijk: In de studie die 
wij hebben opgezet, hebben wij wel 

een vergelijking opgenomen met het 
wettelijk minimumjeugdloon. Maar 
de vergelijking waar het om gaat, 
betreft de afstand tussen marktsec-
tor en overheidssector. De bedoeling 
van de ingreep is om de jeugdsalaris-
sen dichter te brengen bij wat in de 
marktsector gaande is. Met andere 
woorden: het wettelijk minimum-
jeugdloon was ons referentiepunt 
niet. Het gaat om het dichter 
brengen van de jeugdsalarissen bij 
de overheid bij wat er in het bedrijfs-
leven wordt betaald. 

De heer Linschoten (VVD): Maar 
wat is dan op dit moment het 
verschil tussen wat er gemiddeld in 
jeugdschalen van CAO's voorkomt en 
de BBRA-schalen voor jeugdigen bij 
de overheid? Geeft dat aanleiding tot 
de aanpassing die de minister heeft 
voorgesteld? 

Minister Van Dijk: Jazeker. Dat zijn 
aanzienlijke verschillen. 

De heer Linschoten (VVD): Kunt u 
aangeven wat die verschillen in 
CAO's zijn? Ik wil namelijk graag 
weten waarover wij praten. 

Minister Van Dijk: Het is ons zeer 
wel mogelijk, op basis van de 
berekeningen, aan te geven hoe 
groot de verschillen zijn. Voor de 
17-jarigen is de huidige staffeling bij 
de overheid 7 0 % en die in het 
bedrijfsleven varieert van 38 ,3% tot 
59%, met een gemiddelde van 4 4 % . 

De heer Linschoten (VVD): Het gaat 
niet om de staffeling, maar om het 
feitelijke salaris dat aan jongeren 
wordt betaald. Er zijn altijd verschil-
len in staffeling geweest. Dat is niet 
zo relevant. Het gaat erom of er 
aanleiding is, op grond van de 
feitelijk betaalde CAO-Ionen aan 
jongeren en de feitelijk betaalde 
jeugdschalen, in bepaalde gevallen 
bij voorbeeld de jeugdschalen bij de 
overheid met 2 0 % te verlagen. 

Minister Van Dijk: Het is heel 
moeilijk om deze vraag kort te 
beantwoorden, omdat er zeer 
verschillende patronen zijn. Ik zal de 
heer Linschoten echter op korte 
termijn inzicht geven in de verschillen 
die er zijn. 

De heer Linschoten (VVD): Mag ik 
er dan vanuit gaan dat dat niet alleen 
betrekking heeft op verschillen in 
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staffeling, maar ook op de verschillen 
in feitelijke betaling? 

Min is te rVan Dijk: Natuurlijk! 

De Voorzitter: Als de minister het 
antwoord op korte termijn kan geven, 
kan het wellicht als noot aan de 
Handelingen worden toegevoegd. 

De heer Alders (PvdA): Ik neem aan 
dat wij er nog wel over zullen praten. 

De Voorzitter: Als dat het geval is, 
hoeft het niet in de Handelingen 
worden opgenomen en kunnen wij 
stemmen, zodra de Handelingen zijn 
gedrukt. 

Minister Van Dijk: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Nypels gaat niet 
akkoord met de verlaging van het 
pensioenbijdrageverhaal voor 
middelbare en hogere ambtenaren. 

De heer Nypels (D66): Ik ga er wel 
mee akkoord. Ik heb alleen gezegd 
dat het uit pensioentechnisch 
oogpunt een vreemde operatie is, 
omdat in feite het onzichtbare 
inkomen enorm toeneemt, aangezien 
de pensioenkosten voor deze groep 
aanzienlijk hoger zijn. Ik heb die 
kanttekening gemaakt, zonder mij te 
verzetten tegen dit voorstel. Uit 
inkomenspolitiek oogpunt kan ik het 
namelijk begrijpen. 

Minister Van Dijk: Er is in dit huis al 
vaker gezegd dat er geen recht-
streeks verband bestaat tussen de 
pensioenaanspraak en de kwaliteit 
van het pensioen en het pensioenbij-
drageverhaal. Dit laatste is een 
arbeidsvoorwaarde en daarmee kan 
om uiteenlopende redenen worden 
geopereerd, los van de pensioenaan-
spraken. Verleden jaar bij de 
AOW/AWW-operat ie is dat weer 
eens gebleken. Toen werd in goed 
overleg met de ambtenarencentrales 
de franchise in het pensioenbijdrage-
verhaal verhoogd, zonder dat het 
niveau van de pensioen aan de orde 
was, en werd het minimum verlaagd. 
Er zit dus geen duidelijke band tussen 
het een en het ander. 

De heer Nypels (D66): Steeds meer 
begint de opvatting post te vatten 
dat er gestreefd moet worden naar 
een pensioensysteem, waarin een 
sterkere relatie bestaat tussen 
pensioenpremiebetaling aan de ene 
kant en pensioenaanspraak aan de 
andere kant. Deze relatie wordt in het 

voorstel van de minister - ik heb dat 
als feit geconstateerd — juist verder 
weg gebracht. 

Minister Van Dijk: Wij nu nog ver 
verwijderd van die relatie. Daarom 
kan het geen basis opleveren om de 
maatregel die nu is voorgesteld, te 
koppelen aan een verlaging van het 
pensioenbijdrageverhaal. 

Over het weduwnaarspensioen het 
volgende. Bij brief van 14 februari 
1986 is ter informele discussie een 
aantal modaliteiten van een weduw-
naarspensioen aan het centraal 
georganiseerd overleg voorgelegd. In 
beginsel werd overeenstemming 
bereikt over de volgende modalitei-
ten. De weduwnaar heeft slechts 
recht op aanvullend pensioen. Dat wil 
zeggen dat het ABP geen uitkering 
geeft voor de niet genoten AWW-ui t -
kering; hetgeen wel het geval is voor 
weduwen zonder recht op AWW. 
Aan de invoering van het recht op 
weduwnaarspensioen wordt terug-
werkende kracht verleend. De kosten 
- schrik niet - zijn geraamd op 125 
min. per jaar gedurende de eerste 
tien jaar. Daarna loopt het af naar 
42,5 min. per jaar. Op basis van deze 
bevindingen is inmiddels een 
concept-wetsvoorstel gereed 
gemaakt, houdende invoering van 
een weduwnaarspensioen, maar over 
de financiering daarvan bestaat nog 
geen duidelijkheid. Ik vind namelijk 
dat dat moet worden betrokken bij 
het arbeidsvoorwaardenoverleg. 

Voorzitter! De heren Paulis, Nypels 
en Schutte hebben vragen gesteld 
over de flexibele pensionering. Over 
de voortgang van de studie naar de 
flexibele pensionering, beantwoord-
de ik op 25 november jongstleden 
schriftelijke vragen van de leden 
Paulis en Oomen-Ruijten. Om tijd te 
besparen, verwijs ik naar deze 
antwoorden. De studie kan worden 
gekenschetst als een haalbaarheids-
onderzoek naar de mogelijkheden 
van flexibele pensionering voor 
individuen. Het rapport zal mij binnen 
enkele weken worden aangeboden. 
De inkomensgevolgen van de 
volgende varianten zijn onderzocht. 

In de eerste plaats betreft dit een 
volledige pensionering vanaf 
vijfenvijftig jaar. In de tweede plaats 
is dit de overgang van een volledige 
baan naar een deeltijdbaan, gecom-
bineerd met gedeeltelijke pensione-
ring in de leeftijdscategorie van 55 
tot 65 jaar. In de derde plaats gaat 
het om een overgang van een 
volledige baan naar een deeltijdbaan, 

gecombineerd met gedeeltelijke 
pensionering van mensen van bij 
voorbeeld 55 tot 60 jaar, die daarna 
volledig gepensioneerd worden. 

Ik heb begrepen dat de werkgroep 
verder onderzoek zal aanbevelen, ook 
al om de uitvoering van de motie-Van 
Mierlo in al haar consequenties 
hierbij te kunnen betrekken. 

Gezien de tijd leg ik enkele punten 
terzijde. Ik ga nog even in op de 
ABP-zaak. Ik sluit mij bijzonder graag 
aan bij de waarderende woorden van 
de heer Paulis aan het adres van de 
werknemers bij het ABP. De ABP-wet 
is het afgelopen jaar inderdaad flink 
gewijzigd. Dit heeft een grote druk 
gelegd op degenen die bij het ABP 
werken. Dat de gepensioneerden 
daarvan geen nadeel hebben 
ondervonden, is zeker een compli-
ment waard. Het ABP is volop in het 
nieuws en het zijn geen aangename 
berichten, ook niet voor de duizen-
den werknemers van het ABP die aan 
de zogenaamde "ABP-affaire" geen 
deel hebben. Ik zeg hier nog maar 
eens duidelijk dat het ABP in 
opspraak is gekomen door een 
relatief kleine groep. Het overgrote 
deel van de werknemers doet zijn 
werk zoals het behoort. 

Er is mij gevraagd of ik in de 
recente ontwikkelingen aanleiding 
heb gevonden om mijn wetsvoorstel 
19 41 1, de structuurwijziging, nog 
eens te toetsen. Dit heb ik inderdaad 
kortelings gedaan. Mijn conclusie 
was dat er geen reden is om 
wetsvoorstel 19 411 te wijzigen. De 
recente ontwikkelingen, waaronder 
de heer Alders naar ik aanneem de 
zaak van de toepassing van de 
subsidieregelingen voor woningen 
door het ABP begrijpt, hebben zich 
afgespeeld in dezelfde sector, als 
waarin de oorspronkelijke "ABP-af-
faire" zich heeft afgespeeld. Het was 
dus al langer bekend dat in die sector 
vermoedelijk — de zaak is nog onder 
de rechter - dingen zijn gebeurd die 
niet door de beugel kunnen. Wets-
voorstel 19 411 is juist een reactie 
op die ontwikkelingen. Een kenmerk 
van het wetsvoorstel is, dat er 
eenheid van bestuur en van toezicht 
bij het ABP ontstaat. Dat is nu heel 
anders. Naar ik aanneem, komen wij 
nog uitvoerig te spreken over dit 
wetsvoorstel. Daarom laat ik het 
hierbij. 

Niet alleen de interne structuur van 
het ABP wordt herzien, ook intern 
vindt er een ingrijpende reorganisatie 
plaats. Beide wijzigingen hebben ten 
doel gebeurtenissen, zoals die in het 
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verleden zijn gebeurd, te voorkomen, 
althans zo snel mogelijk de onregel-
matigheden te signaleren. 

Ik sluit mijn beantwoording 
hiermee af. Ik ben overigens gaarne 
bereid in tweede termijn terug te 
komen op de punten ik nu heb 
moeten laten liggen. 

De Voorzitter: De spreektijden in 
tweede termijn zijn de helft van die in 
eerste termijn. Daar kan hetgeen 
men in eerste termijn over had, 
bijgeteld worden, terwijl hetgeen 
men te veel heeft gebruikt ervan 
wordt afgetrokken. Dit resulteert in 
de volgende spreektijden: de PvdA 
17 minuten, het CDA 24 minuten, 
D66 4 minuten, de VVD 9 minuten, 
de SGP, de PPR, het GPV en de RPF 
1 minuut en de PSP 2 minuten. De 
kamer heeft totaal nog ongeveer een 
uur spreektijd, waarna de minister 
ook nog een uur heeft om te 
antwoorden. 

D 
De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is misschien mogelijk 
te inventariseren welke zaken nog 
niet beantwoord zijn en die alsnog 
schriftelijk te beantwoorden. Dat is 
niet ongebruikelijk geworden voor 
zaken die wel relevant zijn voor de 
ontwikkeling van het beleid, maar 
waarover vandaag niet direct een 
conclusie behoeft te worden 
getrokken. 

In zijn algemene inleiding heeft de 
minister gezegd dat mooie woorden 
niets wijzigen aan een moeilijke 
situatie. Er moet heel wat gebeuren; 
werk moet boven inkomen gaan en 
het beleid moet worden gericht op 
het economisch herstel en over het 
totaal genomen op een verbetering 
van de werkgelegenheid. Ik deel die 
opvatting volledig. 

De heer Paulis (CDA): Dat is mooi. 

De heer Alders (PvdA): De heer 
Paulis doet er goed aan gewoon zijn 
herinnering in werking te stellen. Dat 
zal hij ontdekken dat alle PvdA-voor-
stellen daarvan doordrongen zijn. Hij 
deelt de opvatting van die voorstellen 
niet, maar dat laat onverlet dat die 
mening wel bestaat en dat daar ook 
naar gewerkt wordt. Anderen durven 
dat tenminste te erkennen. 

Geredeneerd vanuit die positie zijn 
er meerdere mogelijkheden. In de 
beantwoording van de minister 
gebeurt nu ongeveer het volgende. 

Hij heeft voor zichzelf bepaald wat de 
ruimte is. Binnen die randvoorwaar-
den wil hij gaan onderhandelen en 
dan past de vraag of het wel zinvol is 
met elkaar te overleggen. Immers, de 
afweging van wat de werkgever kan 
opbrengen, hoe moeilijk is de situatie 
van de werkgever, monopoliseert hij. 
Die afweging legt hij alleen bij 
zichzelf neer. Het is terecht om tegen 
de centrales van overheidspersoneel 
te zeggen dat als zij een reële partner 
aan de overlegtafel willen zijn zij ook 
oog moeten hebben voor de 
problemen van die werkgever. Dan 
moeten zij daarvoor begrip opbren-
gen en dat begrip moet zich vertalen 
in de manier waarop in de onderhan-
delingen met elkaar wordt omge-
gaan. Een dergelijk beroep wordt 
terecht gedaan. Dat bepaalt mede de 
mate waarin invulling kan worden 
gegeven aan eventuele ruimte. Ik heb 
nooit onder stoelen of banken 
gestoken dat bij de keuze van de 
Partij van de Arbeid voor de loon-
som-, trendruimtebepaling, de 
loonindex = de ruimtebepaling, 
ingecalculeerd wordt dat in moeilijke 
tijden zoals nu een deel daarvan 
wordt benut voor de verlichting van 
het financieringstekort. Ik heb nooit 
onder stoelen of banken gestoken 
dat de Partij van de Arbeid van 
mening is dat het overgrote deel 
daarvan benut moet worden voor 
werk. Ook dat betekent indirect een 
verlichting van onze financiële 
problemen en ook dat draagt direct 
en indirect bij aan de verbetering van 
de economische situatie. Mijn verwijt 
aan de minister is dat hij de afweging 
van wat mogelijk en onmogelijk is 
alleen voor zichzelf bepaalt, dat hij 
daarin de anderen niet erkent als zijn 
overlegpartner. Daarom kies ik ook 
een ander overlegstelsel, een 
overlegstelsel op basis van geIijk-
waardigheid. 

Het grote probleem voor de 
collectieve sector is dat objectieve 
indicatoren om de loonruimte te 
bepalen ten enemale ontbreken. Dat 
is de reden waarom in het verleden 
externe factoren zijn gezocht. Daar 
kwam nog bij dat de minister van 
Binnenlandse Zaken niet elke keer 
met zichzelf in discussie behoefde te 
komen, dat hij gewoon een werkge-
versrol zou kunnen vervullen. 
Derhalve was het voor beide partijen, 
gelet op de positie van de begroting, 
noodzakelijk een externe indicator te 
vinden. Het is toch te eenvoudig om 
dan te zeggen dat 1986 en 1987 
moeilijke jaren zijn. Dat zal niemand 

ontkennen, zelfs de bonden niet. Ook 
het advies van de commissie-Albeda 
geeft daaraan voldoende voedsel. De 
erkenning daarvan en het bijdragen 
van de bonden aan het zoeken van 
een oplossing vereist van de 
werkgever een aantal zaken, onder 
meer de erkenning dat er aan de 
onderhandelingstafel een gelijkwaar-
dige partner zit. Dat is essentieel 
voordat de volgende stappen kunnen 
worden gezet. De minister kan niet 
steeds maar tegen de bonden roepen 
dat zij geen begrip hebben voor de 
situatie als hij ze overigens niet 
betrekt bij de afweging. Bij alle mooie 
woorden over het nieuwe ruimtesys-
teem, dat natuurlijk wel verbeterin-
gen met zich brengt, blijft de 
budgettaire situatie een bepalende 
factor voor de ruimte. Die factor is 
zodanig bepalend dat als in de jaren 
1986 en 1 987 het WAGGS-stelsel 
van toepassing zou zijn de minister 
hier evenzeer zou mededelen dat er 
niet meer ruimte is. Daarom raad ik 
hem aan: keer terug naar die situatie 
en probeer van daaruit te opereren. 
Dan steun ik hem natuurlijk bij het 
beleid in het zoveel mogelijk 
benutten van die gelden voor de 
werkgelegenheid, want dat is 
absoluut noodzakelijk. 

Ik zeg er wel bij dat de minister van 
Binnenlandse Zaken dat alleen maar 
volhoudt als hij er in het kabinet op 
wijst dat dit alleen maar mogelijk is 
als het ook elders, in de marktsector, 
gebeurt. Hij kan niet jaar-in-jaar-uit in 
de overheidssector een ander beleid 
voeren dan in de marktsector. 'k heb 
erop gewezen dat in het overleg in de 
Stichting van de Arbeid, waarvan het 
verslag beschikbaar is, niet naar 
voren is gekomen dat die inbreng 
door het kabinet is verwoord. Dus 
zijn er spanningen en dus wordt de 
minister geconfronteerd met eisen 
van de bonden. De minister is 
daarvoor mede-verantwoordelijk. Ik 
doe een beroep op hem om hiervoor 
oog te hebben. 

Als de minister stelt dat er voor de 
gehele kabinetsperiode meer ruimte 
is, heeft hij niettemin te maken met 
een valse noot bij de start. Ik verbaas 
mij erover dat ik hem niets hoor 
zeggen over mijn verzoek om het 
eenzijdig vaststellen van de arbeids-
voorwaarden terug te nemen en om 
terug te gaan naar de onderhande-
lingstafel. Reageert de minister 
daarop niet omdat hij ervan uitgaat 
dat hij de steun heeft van de 
meerderheid van de Kamer? Zo zou 
dat niet moeten zijn, Voorzitter. 
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Voor 1 987 ziet de minister weinig 
mogelijkheden maar hij heeft toch 
toegezegd - en de bonden zullen 
dat goed hebben gehoord — dat het 
overleg met betrekking tot dat jaar 
zich niet beperkt tot de invulling van 
de ruimte; er kan ook worden 
gesproken over de ruimte zelf. Het is 
duidelijk dat een overgrote meerder-
heid in de Kamer, inclusief CDA en 
VVD, het belang daarvan heeft 
onderstreept. Het is een politiek 
gegeven van vandaag: de ruimte voor 
1987 is bespreekbaar geworden. Dat 
is winst, pure winst. Als er twee 
miljard is voor de gehele periode is 
dat weliswaar te weinig maar dan 
geldt dat ook werkelijk voor de 
gehele periode. Ik ben er blij om dat 
dit debat dit naar voren heeft 
gebracht. 

Voorzitter! Al met al kan ik de 
motie, die ik had voorbereid in 
verband met de arbeidsvoorwaarden 
voor 1987, als overbodig beschou-
wen. De andere motie blijft van 
belang, zodat ik haar thans indien. 

Motie 

Door het lid Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende, dat in het overleg 
over de arbeidsvoorwaarden en 
werkgelegenheidsbeleid" 1986 
gebleken is dat er sprake is van een 
geschil van een zodanig karakter dat 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt; 

verzoekt de regering, het voornemen 
tot het eenzijdig vaststellen van de 
arbeidsvoorwaarden" 1986 terug te 
nemen en het daarover bestaande 
geschil in het georganiseerd overleg 
aan de orde te stellen met als inzet 
het geschil voor te leggen voor 
arbitrage aan de geschillencommis-
sie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
28 (19 700-VII). 

De heer Alders (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Een ander onderdeel dat 
centraal staat, is de vraag wat de 
relatie tussen de afslankingsoperatie 
en de werkgelegenheid is. Ik heb bij 

herhaling betoogd dat de PvdA van 
oordeel is dat een doelmatig en 
efficiënt werkende overheid absolute 
prioriteit heeft. Wie onze fractie in de 
afgelopen jaren heeft gevolgd bij de 
discussies over de deregulering enz. 
kan weten dat zij op dit terrein vele 
voorstellen heeft gedaan maar dat er 
niet veel van terecht is gekomen. De 
deregulering is tot nu toe gewoon 
een mislukte operatie geweest, zowel 
intern als wat betreft de relatie met 
andere overheden. Als daarin 
verbetering kan worden bereikt, is 
dat winst. Dergelijke operaties 
moeten ook worden doorgevoerd 
maar het "beter " zit hem in de eerste 
plaats in het herzien van de organisa-
tie en niet in het feit dat minder 
mensen bezig zijn. Daarmee komen 
wij bij het bezwaar dat ik heb tegen 
de door de minister aangebrachte 
relatie. Men kan tot verbeteringen 
komen door oog te hebben voor de 
organisatie, de vormgeving enz. Dat 
staat echter geheel los van het 
antwoord op de vraag, of het werk 
door veel of weinig mensen wordt 
gedaan. Het laatste is veel meer het 
gevolg van het kritisch bezien van de 
organisatie. Het aantal formatieplaats 
sen is een afgeleide van het taken-
pakket van de overheid en de wijze, 
waarop daaraan vorm wordt 
gegeven. Van primair belang is dat er 
gekeken wordt naar vormgeving en 
takenpakket. Als wij het daarover 
eens zijn, kan er het een en ander 
gebeuren. 

Overigens staat de overheid als 
geheel onder druk. Als de minister 
verbreding van de discussie bepleit, 
moeten wij ons realiseren dat zich 
ongeveer 114.000 mensen per jaar 
op de arbeidsmarkt melden, waarvan 
bijna 50% een opleiding heeft, 
gericht op een baan in de collectieve 
sector. Er zijn door het beleid van de 
afgelopen jaren spanningen opgeroe-
pen die van belang zijn als men de 
operaties voorbereidt, waarover wij 
nu spreken. De minister brengt in dit 
geheel zélf spanning aan door de 
uitkomst van die operaties voorop te 
stellen: 20.000 arbeidsplaatsen. Daar 
zit de crux. Natuurlijk kan men de 
organisatie verbeteren maar wie zegt 
dat dit 20.000 formatieplaatsen 
oplevert? En dan kan de budgettaire 
overweging "niet minder, maar 
beter" verkeren in een verslechte-
ring. 

Ik had begrepen dat de relatie met 
de arbeidstijdverkorting die de heer 
Terpstra had aangebracht, wat 
breder was: als er effecten van een 

reorganisatie-operatie zijn, dan 
kunnen die mede met vormen van 
arbeidsduurverkorting opgevangen 
worden. Behoud van werk is dan een 
aspect dat wel degelijk een rol speelt. 
In die zin is er wel een relatie, maar 
dan geldt mijn opmerking dat de 
werkgever moet beseffen dat 40.000 
arbeidplaatsen de inzet van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg van de 
afgelopen jaren vormden en dat 
steeds tegen de centrales van 
overheidspersoneel is gezegd: 
"Verminder de omvang van uw 
wensen, want er is vrijwel geen 
ruimte. Als u afziet van aanspraken 
op die ruimte, dan kunnen er 40.000 
arbeidsplaatsen blijven bestaan." Die 
zelfde werkgever doet nu de 
mededeling, dat het toch anders is. 
Dat roept spanningen op. Op de 
discussie over het bedrag van 110 
miljoen komen we nog terug. 

De minister heeft gezegd dat hij 
natuurlijk overleg zal voeren over de 
reorganisatie, maar dat hij dat pas 
doet als het kabinet er overeenstem-
ming over heeft bereikt. Dat lijkt me 
toch onjuist. De beroemde circulaire 
uit 1978 bevat de volgende passage: 
Wanneer men recht wil doen aan het 
overleg met de centrales van 
overheidspersoneel, dan brengt dat 
voorts met zich mee dat zij daar in 
een zodanig stadium van de besluit-
vorming bij betrokken worden dat 
hun standpunten bij het nemen van 
een beslissing mede kunnen worden 
overwogen. Dat betekent dat het 
overleg met de centrales dient plaats 
te vinden voordat het kabinet een 
beslissing neemt. De minister 
behoort dat te doen, want hij behoort 
de resultaten van het overleg mede 
te delen aan het kabinet, opdat het 
kabinet die bij zijn overwegingen kan 
betrekken. Dus niet voordat het 
besluit van het kabinet aan de Kamer 
wordt voorgelegd of tijdens de 
behandeling in de Kamer; neen, 
daaraan voorafgaand. En als de 
minister wil nagaan, of dit in de 
praktijk ook zo gaat, dan zou hij de 
gang van zaken rondom de totstand-
koming van de Postbank nog eens 
kunnen bekijken. De Voorzitter kan 
beamen dat daar zeer uitvoerige 
discussies over zijn gevoerd, die 
uiteindelijk opgeschort moesten 
worden omdat de overheid niet aan 
haar verplichtingen als werkgever 
had voldaan. Dat was een uitspraak 
van de commissie-Albeda, waaraan 
ik de minister nu herinner. Ik wil ook 
een motie indienen, want ik vond zijn 
antwoord niet bevredigend. 
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Alders 

Motie 

Door het lid Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbend van het 
voornemen van het kabinet om de 
nota "Afslanking en kwaliteitsverbe-
ter ing" op korte termijn vast te 
stellen; 

verzoekt de regering om, alvorens 
hiertoe over te gaan, toepassing te 
geven aan de afspraken ter zake van 
onderwerpen van overleg bij 
reorganisaties (circulaire van 13 
februari 1978), opdat de opvattingen 
van de centrales van overheidsperso-
neel mede in de besluitvorming 
kunnen worden overwogen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
29 (19 700-VII). 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter! Ik 
was alweer bijna vergeten, toch nog 
even aandacht te besteden aan 
minister De Korte. Ik vind het 
antwoord niet bevredigend. De heer 
De Korte is altijd heel goed als het 
erom gaat, precies te vertellen wat 
hij wil. Daarom een "herhalingsmo 
t ie " , eerder ingediend bij de behaiv 
deling van de kaderbrief. Ik heb er 
slechts de aanduiding van de 
minister om wie het gaat, in behoe-
ven te veranderen. 

Motie 

Door het lid Alders wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbend van het 
voornemen van de minister van 
Economische Zaken, via het vermin-
deren van het aantal ambtenaren de 
arbeidsvoorwaarden van ambtenaren 
te verbeteren; 

van mening, dat de omvang van het 
ambtelijk apparaat voortvloeit uit de 
taken van de overheid en de wijze 
van uitvoering daarvan en dat de 

vraag of vermindering van het aantal 
mogelijk is, alleen beantwoord kan 
worden in een beschouwing over 
taken en taakuitoefening; 

verzoekt de regering, af te zien van 
een vermindering van het aantal 
ambtenaren als doel op zichzelf om 
daarmee de arbeidsvoorwaarden van 
ambtenaren te verbeteren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
30 (19 700-VII). 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter! 
De minister van Binnenlandse Zaken 
sprak over de post incidenteel, toen 
het ging om de individuele beloning. 
Hij zei dat het niet uitgesloten is, dat 
een en ander leidt tot verhoging van 
de post incidenteel. Daarover heb ik 
een aantal vragen gesteld en ik zou 
er nu toch graag wel antwoord op 
hebben. Deze post is gebudgetteerd 
op 0,6%. Uit de macro-economische 
verkenning is ons duidelijk geworden, 
dat deze uitgaven minstens het 
dubbele van het budget zullen zijn. 
Vervolgens blijkt eruit dat er voor 
1987 rekening moet worden 
gehouden met een post incidenteel 
van 1,5%. Dat is dus al een groot 
knelpunt, al heeft de minister dat 
eenvoudigweg opgelost door mede 
te delen dat de ministeries, als zij 
meer uitgeven dan hun budget 
aangeeft, dat binnen hun eigen 
begroting moeten opvangen. Wij 
moeten dan toch een paar zaken 
duidelijk stellen. Als de afslankingso-
peratie op zichzelf al leidt tot een 
bestand waarin meer periodieken 
moeten worden toegekend, omdat er 
minder instroom en uitstroom is, en 
als hierdoor een verhoging optreedt, 
is toch de afweging van de toepas-
sing van de regels in het BBRA, ook 
als zij gewijzigd zijn, niet meer een 
zaak van het arbeidsvoorwaardeno 
verleg? Het wordt dan toch een 
afweging die de individuele bewinds-
man of bewindsvrouw maakt over het 
budget dat hij/zij ter beschikking 
heeft? Ontstaat daardoor niet het 
gevaar dat periodieken een zaak 
worden van pure beoordeling en niet 
alleen van afwijkende beoordeling, 
zoals in de huidige situatie? Ontstaat 
niet het gevaar dat het aantrekkelijk 
wordt, als je sommige mensen meer 
wilt geven, om het aan anderen te 
onthouden? Dan wordt een span-
ningsveld ingebouwd in het kader 

van de periodieken. Dat is toch niet 
terecht voor de overheid. 

Ik sluit mij volledig aan bij alle 
vragen van de heer Linschoten over 
de minimumjeugdlonen. De ervarin-
gen daarmee in het bedrijfsleven zijn 
geheel anders dan ik moet vernemen 
uit de opmerking van de minister. 

Waarom heb ik vervolgens mijn 
opmerkingen gemaakt over de 
uitspraken van de minister voor de 
radio? Zijn brief over de arbeidsvoor-
waarden 1987 is zeer beperkt qua 
inhoud. Voor de radio heeft de 
minister uiteengezet hoe het zal 
worden. Is het verstandig voor 
iemand die aan de onderhandelings-
tafel zit, om langs die weg zijn 
onderhandelingen te voeren of 
mededelingen te doen? Het lijkt mij 
onjuist. Het moet ook daarbij blijven. 

Wat het weduwnaarspensioen 
betreft heeft de minister mededeling 
gedaan van zijn brief. Ik wijs echter 
op de motie van 5 maart 1986, die 
met grote meerderheid in deze 
Kamer is aangenomen. In die motie 
wordt uitgesproken, dat zo spoedig 
mogelijk een weduwnaarspensioen 
moet worden ingevoerd. De minister 
zegt dat de kosten daarvan voor de 
eerste tien jaar 125 miljoen gulden 
zijn. De bonden hebben misschien 
volstrekt gelijk als zij zeggen dat, als 
er een overrenterestitutie plaatsvindt 
van 500 miljoen, die overrente in zijn 
geheel bespreekbaar moet zijn in het 
arbeidsvoorwaardenpakket. Niemand 
zal toch zeggen dat alleen de 
werknemers de invoering van het 
weduwnaarspensioen moeten 
betalen. In die zin zou dit in net 
overleg bij de totale ruimte betrokken 
kunnen worden. 

Vervolgens kom ik op de ABP-
structuur. Dacht ik nu dat de minister 
zijn voorstel in dit wetsvoorstel zou 
intrekken? Nee, dat dacht ik niet. Je 
kunt echter de volgende vraag 
stellen. De structuur die wij voorstel-
len, is nog altijd een mengeling van 
de verantwoordelijkheid van de 
minister van Binnenlandse Zaken en, 
daarvan afgeleid, die van de minister 
van Financiën en de éénheid van 
bestuur binnen het ABP. Als je naar 
de ontwikkelingen van de afgelopen 
tijd kijkt, blijft altijd de vraag over wie 
uiteindelijk in welke situatie verant-
woordelijk is en wie daar toezicht op 
kan houden. Andere pensioenfond-
sen vallen gewoon onder de Verzeke 
ringskamer. Er is een rechtstreekse 
lijn, met alle bevoegdheden die 
daarbij horen. De minister blijft er 
desondanks voor kiezen om een 
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gekunstelde constructie in het leven 
te roepen. Als je alles overziet wat 
daar gebeurt, is het de vraag of niet 
het beter zou zijn, nu de minister 
voor 75% heeft gekozen voor de 
structuur van de Pensioen- en 
Spaarfondsenwet, die extra stap te 
zetten. Dit om recht te kunnen doen 
aan de situatie waarin het bestuur 
van het pensioenfonds ook werkelijk 
het bestuur van het pensioenfonds 
kan zijn, en om de instanties die in 
het leven zijn geroepen om toezicht 
te houden, ook de mogelijkheid te 
geven dit in volle omvang te doen. 
Anders blijft de minister van Binnen-
landse Zaken in alle situaties 
aanspreekbaar voor iets waarvoor hij, 
zoals gebleken is, moeilijk aanspreek-
baar kan zijn. 

Ten slotte wens ik de minister van 
Binnenlandse Zaken toe dat het hem 
lukt om de sfeer in het arbeidsvoor-
waardenoverleg te verbeteren. 
Belangrijk daarbij is dat hij zijn 
opmerking dat over de ruimte in 
1987 te spreken is, gestand doet. 
Dat moet wel waar worden gemaakt. 
Ik laat een motie achterwege, omdat 
ik ervan uitga dat de uitspraken van 
de Kamer zo duidelijk zijn dat hij een 
steun in de rug heeft gekregen om de 
sfeer te verbeteren. 

D 
De heer Paulis (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 
zijn duidelijke beantwoording van 
vele aan hem gestelde vragen. Op 
sommige punten krijgen wij nog een 
schriftelijke reactie. Wij zien die 
tegemoet. 

Aan het begin van zijn betoog is de 
minister nogmaals terecht ingegaan 
op de hoofddoelstelling van het 
regeringsbeleid, namelijk het 
terugdringen van de werkloosheid. 
Die werkloosheid is nog zeer hoog. 
Daarvoor zal het bedrijfsleven 
gedeeltelijk een oplossing moeten 
brengen. Voor een ander deel houdt 
die werkloosheid ook een inspan-
ningsverplichting in voor de overheid 
zelve. Dat hebben wij in het regeer-
akkoord vastgelegd. Ik heb in eerste 
termijn gezegd - ik deed dat 
natuurlijk niet zomaar — dat CDA en 
VVD zich op dit punt hebben 
gevonden in het regeerakkoord. Ik 
moet heel eerlijk zeggen dat collega 
Linschoten in mijn ogen wat licht aan 
deze paragraaf tilt. Hij zegt dat het 
een aanbeveling is en dat de minister 
daar maar eens over moet gaan 
praten. Ik laat er geen enkel misver-

stand over bestaan dat dit in onze 
ogen een zware inspanningsverplich-
ting voor de minister inhoudt. Wij 
zullen die niet uitsluitend over 1986 
beoordelen. Wat ons betreft is het 
een kwestie die over vier jaren loopt. 
Wij zullen het regeringsbeleid op dit 
punt over deze gehele periode tot 
een duidelijke toetssteen maken bij 
de beoordeling van de vraag of het 
beleid al dan niet geslaagd is. Dat 
betekent dat hetgeen in het regeer-
akkoord staat, een zware verant-
woordelijkheid inhoudt voor de 
partijen die dit akkoord hebben 
gesloten. 

De heer Alders (PvdA): In het 
regeerakkoord is sprake van een 
"inzet in de onderhandelingen". Ik 
deel die inzet. De coalitiegenoot van 
de heer Paulis sprak er echter over 
dat de uiktomst anders zou kunnen 
zijn. Kan dat of kan dat niet? Hierbij 
gaat het dus om de vraag, hoe open 
en reëel het overleg is. Is het een 
dictaat of gaat het om een inzet in de 
onderhandelingen? 

De heer Paulis (CDA): U weet dat 
wij geen mensen zijn die graag met 
dictaten werken. 

De heer Alders (PvdA): Nou, denkt u 
daar nog eens een keertje over na! 

De heer Paulis (CDA): Ik heb 
uitsluitend gerefereerd aan het 
regeerakkoord. Wat daarin staat, kan 
niet voor kennisgeving worden 
aangenomen. 

De heer Alders (PvdA): Dat is geen 
antwoord. Is het een inzet in de 
onderhandelingen en kan de uitkomst 
anders zijn? Of zal het zo zijn, omdat 
het daar staat? Dat is de vraag. 

De heer Paulis (CDA): Het is heel 
eenvoudig. Er staat: "Inzet van de 
onderhandelingen zal zijn om te 
komen tot een arbeidsduurverkorting 
van driekwart procent per jaar, met 
7 5 % herbezetting." Dat is toch 
volstrekt helder? 

De heer Alders (PvdA): Een punt 
eerder staat er dat er een onderhan-
delingsstelsel komt op basis van 
meer gelijkwaardigheid. Hoe 
verhouden die twee dingen zich dan? 

De heer Paulis (CDA): Dat zal in het 
overleg wel blijken. Wij wachten de 
resultaten van het overleg met 
belangstelling af. 

De heer Linschoten (VVD): Stelt u 
zich eens de situatie voor dat wij en 
in het bijzonder de minister — als 
werkgever en onderhandelaar — 
worden geconfronteerd met het 
probleem dat de bonden van 
overheidspersoneel persisteren in 
hun wens om een deel van de ruimte 
of de totale ruimte die nodig is voor 
arbeidsduurverkorting, ergens anders 
voor te gebruiken. Wat is in die 
situatie de opvatting van de heer 
Paulis over het woord "inzet"? 
Betekent het dan dat het woordje 
" inzet" uit het regeerakkoord 
namens het CDA moet worden 
gelezen als "dictaat"? Als dat het 
geval is, zie ik graag dat de heer 
Paulis dat op dit moment uitspreekt. 
In eerste termijn hebben wij een en 
andermaal gezegd dat er open en 
reëel overleg moet kunnen plaatsvin-
den. Ik denk dat wij dan de kaarten 
heel duidelijk op tafel moeten 
hebben. De minister, de bonden en 
wij zelf weten dan waar wij de 
komende jaren aan toe zijn. 

De heer Paulis (CDA): Ik houd er 
niet van om in herhalingen te 
vervallen. Mijn betoog is volstrekt 
helder. Ik heb er niets aan toe te 
voegen. 

Wat 1987 betreft heeft collega 
Alders gezegd dat hij zijn motie maar 
sub rosa houdt vanwege de opstel-
ling van de andere partijen. Hij kan 
die motie rustig van tafel laten, 
omdat de minister ook volstrekt 
duidelijk is geweest in diens stand-
puntbepaling. 

De heer Alders (PvdA): U doelt toch 
niet op de motie over de arbitrage? 

De heer Paulis (CDA): Nee, op de 
motie over de ruimte. 

De heer Alders (PvdA): Ik heb 
gezegd dat ik die niet hoefde in te 
dienen, omdat de uitspraak duidelijk 
is. 

De heer Paulis (CDA): Dat is juist; zij 
was inderdaad volstrekt overbodig. 

De heer Alders (PvdA): Ik heb haar 
nog helemaal niet ingediend. Ik heb 
die conclusie zelf getrokken. Zoiets 
moet u mij niet verwijten. 

De Voorzitter: Laten wij niet 
discussiëren over niet ingediende 
moties. 

De heer Paulis (CDA): Voorzitter! Ik 

Vaste commissie voor 
ambtenarenzaken Overheidspersoneelsbeleid/ABP 

15 december 1986 
UCV36 36-34 



Paulis 

ben blij met de reactie van de 
minister op mijn opmerkingen over 
het ABP. 

Ten slotte heb ik nog enkele 
opmerkingen over het gelijkwaardige 
overleg. Dat is natuurlijk iets wat het 
goed doet. Als ik de zaak op haar 
merites beoordeel, moet ik tot de 
conclusie komen dat het er in wezen 
op neerkomt dat de heer Alders 
eigenlijk pleit voor — in enigerlei 
vorm — een herstel van de situatie 
die in het verleden bestond ten 
aanzien van het trendbeleid, met een 
ingebouwd automatisme. 

De heer Alders (PvdA): Ik pleit niet 
voor een automatisme. Dit misver-
stand bestaat wel vaker bij de heer 
Paulis. Ik kies voor een model, 
waarbij aan de hand van de loonin-
dex de onderhandelingsruimte wordt 
bepaald. Het oude trendbeleid hield 
bij voorbeeld in dat als de vloer in het 
vakantiegeld werd verhoogd, dit ook 
bij de ambtenaren gebeurde. Daar 
pleit ik niet voor. Ik pleit voor een 
ruimtemodel. Waar dan die ruimte 
voor wordt benut, is een kwestie van 
onderhandelen. Als de minister 
keihard onderhandelt en bijna de hele 
ruimte kan benutten voor het herstel 
van de rendementspositie van de 
overheid — lees: het financieringste-
kort —, is dat een prima resultaat. De 
minister van Binnenlandse Zaken zal 
dan echter niet meer kunnen 
dicteren. Hij zal uit onderhandelingen 
zijn resultaat moeten bereiken. Dat is 
het enige verschil. 

De heer Paulis (CDA): In feite zal het 
er dus om gaan wat de markt doet. 
Het resultaat dat daar vastgesteld 
wordt, vindt dan een vertaling naar 
de overheid. Die ziet dan wel wat het 
resultaat is. Welnu, wij kiezen ervoor 
dat de markt een indicator is en dat 
ook de budgettaire situatie en de 
gewenste verbeteringen indicatoren 
zijn. Dit is heldere wijn schenken. Als 
de heer Alders zegt dat dit niet zijn 
model is, mag dit zo zijn. Wat hij in 
feite doet, is toch voor een stuk 
terugkeren naar het verleden. Wat 
ons betreft, is dit voltooid verleden 
ti jd. 

D 
De heer Terpstra (CDA): Voorzitter! 
Ik wilde nog twee kleine vragen 
stellen. De eerste vraag betreft de rol 
van de commissie-Albeda in 1987. 
Hoe ziet de minister die rol? Ten 
aanzien van een meer definitieve 

regeling van het overlegstelsel, ga ik 
akkoord met een verwijzing naar het 
wetsontwerp dat voor volgend jaar is 
aangekondigd. 

De tweede vraag betreft een reeds 
eerder gestelde vraag: Hoe ziet de 
minister de rol van de overheid als 
werkgever in relatie tot het Jeugd-
werkgarantieplan, gelet op het feit 
dat de eigen plannen van de overheid 
nu niet zo geweldig glansvol verlopen 
zijn? 

D 
De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij behouden onze 
ernstige twijfels over het overlegmo-
del dat de regering voor ogen staat. 
Wij staan op het standpunt — dit is 
ook reeds verwoord door de heer 
Alders — dat de ruimte als zodanig in 
het overleg betrokken moet worden 
en onderdeel van dit overleg moet 
uitmaken. Dit zal bijzonder moeilijk 
zijn en waarschijnlijk niet mogelijk 
blijken in het regeringsmodel, 
gegeven het feit dat de minister zegt 
dat niet een volstrekte gelijkwaardig-
heid wordt gepretendeerd. Wij 
vragen ons dan af hoe dit is te rijmen 
met bij voorbeeld internationale 
verdragen zoals het Europees Sociaal 
Handvest. 

Wat het arbeidsvoorwaardenbeleid 
1987 betreft, blijkt ook het perspec-
tief voor het overheidspersoneel 
bijzonder somber. Alleen voor 
knelpuntgevallen worden extra 
voorzieningen getroffen, maar die 
extra voorzieningen zullen er 
hoogstens toe leiden dat daar de 
achterstanden in 1987 ten opzichte 
van het particuliere bedrijfsleven niet 
toenemen. Voor andere groepen zal 
dit wel het geval zijn. 

Ik heb geen antwoord gekregen op 
de vraag, of de koopkrachtgarantie 
voor de regeerperiode van het 
kabinet ook geldt voor het gepensio-
neerd overheidspersoneel en, zo ja, 
wat men dan denkt te doen aan het 
probleem dat het gepensioneerd 
overheidspersoneel bepaalde 
premies niet betaalt, zodat het op 
deze wijze ook niet een volledige 
compensatie kan worden gegeven als 
dit nodig is om de koopkracht op peil 
te houden. 

Wat de verlaging van de VUT-leef-
tijd naar 60 jaar betreft, mijnheer de 
Voorzitter, heb ik in mijn ogen ook 
een onvoldoende antwoord van de 
minister gekregen. Onze ernstige 
bezwaren tegen deze ongerichte 
arbeidsmarktmaatregel blijven dan 

ook bestaan. Wij zien het verlagen 
van die leeftijd als staande op 
gespannen voet met de motie-Van 
Mierlo. Maar daarnaast vinden wij 
dat te grote financiële risico's 
worden gelopen, dat de sluis 
opnieuw wordt opengezet voor 
waarschijnlijk nieuwe begrotingsover-
schrijdingen in de toekomst. Mijn 
vraag is bij voorbeeld ook, of het 
voornemen van de regering zal 
moeten leiden tot een suppletoire 
begroting van het ABP in 1987. 
Volgens mij zijn de voorstellen van de 
regering voor de verlaging van de 
VUT-leeftijd daarin nog niet verwerkt. 

Ik heb ook geen antwoord 
gekregen op de vraag hoe het nu 
eigenlijk zit met de aanwending van 
de 8,7 mld. die eenmalig vrij valt 
door de wijziging van het financie-
ringssysteem van de VUT. Zoals ik 
het nu begrijp is het zo, dat 4,5 a 5 
mld. gewoon wordt gebruikt om 
VUT-tegenvallers te compenseren. 
Dit betekent dat de VUT-regeling 
veel duurder is dan op goedgekeurde 
begrotingen in het verleden werd 
aangegeven. Dat ook de presentatie 
van de gegevens op dit terrein een 
rommeltje is, waardoor de Kamer 
onmogelijk een goed inzicht kan 
krijgen in de werkelijke VUT-kosten, 
blijkt uit één voorbeeld dat ik wil 
noemen. Dit betreft het feit dat in de 
toelichting op de begroting van het 
ABP voor 1 987 op blz. 1 8 staat dat 
er voor het jaar 1 985 een toename 
van de VUT-voorziening van 250 
miljoen zou moeten plaatsvinden, 
terwijl in het officiële jaarverslag van 
1985 van het ABP over 4,5 mld. 
wordt gesproken. Dat is een verschil 
van 4,25 miljard, mijnheer de 
Voorzitter, en het wordt nergens 
verklaard. Dat is een vreemde zaak 
en ik wens opheldering daarover. 

Vervolgens wil ik een motie 
indienen over de aanwending van de 
eenmalige vrijval van 8,7 miljard door 
de gewijzigde VUT-financiering. 

Motie 

Door het lid Nypels wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

ervan kennis genomen hebbend, dat 
door de wijziging van het financie-
ringssysteem voor de overheids-
VUT-regeling (overgang van 
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kapitaaldekking naar een systeem 
van tienjarige horizonering) een 
actuariële vrijval van 8,7 miljard 
ontstaat; 

voorts ervan kennis genomen 
hebbend, dat de aanwending van een 
deel van dat bedrag, namelijk 4 
miljard, in het georganiseerd overleg 
aan de orde is gesteld in de vorm van 
een bijdrageverlaging van 500 
miljoen voor de periode van tien jaar; 

verzoekt de regering, na de parle-
mentaire goedkeuring van de 
financieringswijziging, eveneens de 
financiële ruimte van de overige 4,7 
miljard in het centraal georganiseerd 
overleg aan de orde te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt 
nr.31 (19 700-VII). 

De heer Nypels (D66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb ook geen antwoord 
gekregen op de vraag of de extra 
besparing van 3 miljard in verband 
met de verlaging van de invaliditeits-
pensioenen aan het georganiseerd 
overleg voorgelegd zal worden. Op 
grond daarvan wil ik, mede namens 
de heer Alders, de volgende motie 
indienen. 

Motie 

Door de leden Nypels en Alders 
wordt de volgende motie voorge-
steld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

kennis genomen hebbend van het 
feit, dat de verlaging van de invalidi-
teitspensioenen bij de overheid heeft 
geleid tot een groter actuarieel 
voordeel van circa 3 miljard gulden 
dan oorspronkelijk geraamd; 

verzoekt de regering, de aanwending 
van deze financiële ruimte voor te 
leggen aan het centraal georgani-
seerd overleg in ambtenarenzaken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
32 (19 700-VII). 

De heer Nypels (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb nog een slotvraag 
en een slotopmerking. 

Ik heb geen antwoord gekregen op 
mijn vraag wanneer de ministers van 
Financiën en van Buitenlandse Zaken 
zullen reageren op de kwestie van de 
kinderopvang. Voorts wil ik de 
minister danken voor zijn opmerkin-
gen over de uitvoering van de 
motie-Groenman over de positie van 
vrouwen bij ontslag. 

D 
De heer Linschoten (VVD): 
Mijnheer de Voorzitter! Aan het einde 
van mijn eerste termijn kwam ik 
enigszins in t i jdnood en ik ben 
derhalve niet toegekomen aan de 
opmerkingen die ik over het ABP had 
wil len maken namens mijn collega 
Nijhuis die hier vandaag, wegens 
ziekte, helaas niet aanwezig kan zijn. 
Ik wil derhalve deze tweede termijn 
beginnen met enkele opmerkingen 
over de financiële positie van het 
ABP die blijkt uit het jaarverslag van 
1985 en met een enkele opmerking 
over de ABP-begroting voor 1987. 

Als men de voorliggende begro-
tingsstukken en het jaarverslag over 
1985 beziet, dan moet men wel tot 
de conclusie komen dat de financiële 
positie van het ABP kerngezond is. 
Ook voor de komende jaren mogen 
er in dit verband positieve ontwikke-
lingen worden verwacht. Desalniette-
min spreekt de ABP-directie haar 
zorg uit in het jaarverslag 1985, dat 
over een wat langere periode bezien 
de huidige financiële ruimte ontoerei-
kend zou kunnen zijn om de gevolgen 
van de dalende rendementen en het 
garanderen van de welvaartsvastheid 
van de pensioenaanspraken op te 
vangen. Een batig saldo van 6 miljard 
betekent ruimte voor toeneming van 
het salaris- c.q. pensioenpeil met 
plus minus 4 % per jaar. Gelet op de 
lage inflatie zou dit toch voldoende 
moeten zijn. Deelt de minister dit 
standpunt? 

Voor een daadwerkelijke beoorde-
ling van de gezondheidspositie van 
het ABP is het noodzakelijk een 
oordeel te hebben over de vraag 
welke extra buffer nodig zou moeten 
zijn om eventuele tegenvallers en 
calamiteiten op te vangen. Een 
dergelijke buffer zou zo'n 5% moeten 
zijn. Nu komt de actuaris van het 
fonds in zijn verklaring over het jaar 
1 985 met een overschot van zo'n 6,5 
mil jard, hetgeen ruimschoots aan die 
5% tegemoet zou komen. Dat is 
evenwel op een drietal punten 

gecorrigeerd door de directie van het 
ABP. Ik zou de minister willen vragen 
of hij niet van mening is, dat het 
ABP-bestuur in dit verband een wat 
onnodig sombere voorstelling van 
zaken geeft. 

Ik wil nog een enkele opmerking 
maken over de ABP-begroting voor 
1987. De VUT-lasten die voor 1987 
zijn begroot, roepen een aantal 
vragen op. Bij 75% deelname zouden 
er blijkens het jaarverslag van 1985 
in een volgroeide evenwichtssituatie 
rondom 40.000 VUT-uitkeringen zijn. 
Deze zouden bij een gemiddelde 
uitkering van ƒ 44.000,- na aftrek van 
de rijksbijdrage een jaarbedrag 
vorderen van 1,4 mld. Bij financiering 
van de tienjaarsperiode is de 
contante waarde daarvan 11,4 mld. 
Per eind 1985 is reeds een voorzie-
ning getroffen van 9,5 mld. In de 
begrotingen voor 1986 en 1987 is 
een toeneming van de VUT-voorzie-
ningen geraamd van respectievelijk 
0,5 mld. en 2,5 mld. Er zijn twee 
mogelijkheden: of het kabinet gaat er 
nu reeds vanuit dat er sprake is van 
een hoger deelnemingspercentage 
dan 75%, of de voorziening van 2,5 
mld. is ongeveer 1 mld. te hoog 
gesteld. Graag een reactie hierop van 
de minister. Als het hem niet 
mogelijk is deze reactie in tweede 
termijn te geven, kan dat eventueel 
schriftelijk gebeuren. Ik wijs de 
minister erop dat de wijzigingen die 
zijn aangebracht naar aanleiding van 
het nadere rapport van de Raad van 
State weliswaar in de begrotingswet 
zelf, maar nog niet in de bijbehoren-
de memorie van toelichting zijn 
opgenomen. Well icht kan dat nog 
gebeuren. 

Dan een reactie op de antwoorden 
van de minister in eerste termijn. Ik 
dank hem voor hetgeen hij gezegd 
heeft. Ik ben blij dat hij met mij kan 
vaststellen dat de door hem uitgeko-
zen uitgangspunten op zijn minst in 
een aantal opzichten spanningen 
oproepen, spanningen die het 
overleg de komende jaren zeker niet 
eenvoudiger zullen maken. Dit 
betekent eigenlijk alleen maar dat de 
minister buitengewoon zorgvuldig zal 
moeten omgaan met dat overleg en 
ook heel nadrukkelijk zijn eigen 
positie in het overleg in beeld zal 
moeten houden. 

Ik betreur het dat de minister niet 
verder is ingegaan op de positie die 
hijzelf in dat overleg heeft. Wat 
betekent voor de komende jaren een 
ruimtemodel overeenkomstig de 
WAGGS nu juist voor de positie van 
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de werkgever/onderhandelaar? De 
minister is vandaag met ons in 
discussie als lid van de regering; dit 
is het gemeen overleg tussen 
regering en Staten-Generaal en dit 
heeft een volstrekt andere status dan 
het overleg dat de minister met de 
bonden heeft. Zijn positie in dat 
overleg is dan ook een andere dan de 
positie die hij vandaag heeft. Daar is 
hij primair werkgever. Ik geloof dat 
de minister binnen het kabinet moet 
afdwingen dat hij zijn positie als 
werkgever kan waarmaken, juist 
vanwege de spanningen die er de 
komende jaren zullen zijn en juist 
omdat het noodzakelijk is dat hij daar 
als werkgever en niet zozeer 
uitsluitend als vertaler van de 
opvattingen van het kabinet onder-
handelt. 

Vanuit het kabinet is tijdens het 
debat over de regeringsverklaringen 
en onlangs ook bij de algemene 
politieke en financiële beschouwin-
gen duidelijk gemaakt wat in dit 
kader de inzet van het kabinet en de 
inzet van de minister zou zijn. Maar 
zijn positie als werkgever gaat iets 
verder: hij moet in dat overleg 
opereren, wat meer vergt dan alleen 
op voorhand te weten wat je inzet is 
en je alleen maar voor te nemen 
daaraan koste wat het kost vast te 
houden. Gaarne hierop wel een 
reactie in tweede termijn. Ik hoor 
graag of hij met mij van mening is 
dat het kiezen voor een ruimtemodel 
overeenkomstig de WAGGS betekent 
dat zijn positie als onderhandelaar/ 
werkgever eigenlijk vergelijkbaar zou 
moeten zijn met de positie van 
werkgevers in de G&G-sector, voor 
zover het gaat om de bemoeienis van 
het kabinet, van de Kamer, met 
andere woorden van de politiek, met 
de prioriteiten die moeten worden 
gesteld. 

Ik vind het wat jammer dat de heer 
Paulis mij heeft toegevoegd dat ik 
wat licht til aan mogelijke afspraken 
over arbeidsduurverkorting en de 
inzet die het kabinet, of liever 
gezegd: de werkgever, in dat overleg 
moet hebben. Ik til daar geenszins 
licht aan. 

De heer Paulis (CDA): Dat wil ik 
horen. 

De heer Linschoten (VVD): Waar 
het mij om gaat, is dat wij vandaag 
niet uit elkaar moeten gaan met de 
opdracht aan de minister: dit is je 
inzet en haal het niet in je hoofd om 
hier terug te komen zonder dat je die 

inzet eruit gehaald hebt. Waar het 
om gaat, is dat er de komende jaren 
binnen de gegeven ruimte over die 
inzet open en reëel overleg kan 
plaatsvinden, dat de minister, dus 
niet alleen van het kabinet maar ook 
van de Kamer, de ruimte krijgt om 
een positie af te dwingen waarmee 
dat open en reëel overleg over de 
invulling van die ruimte mogelijk is. Ik 
zou mij de grootst mogelijke zorgen 
maken indien de minister die ruimte 
niet zou krijgen. Als wij vandaag de 
minister die ruimte niet geven, is zijn 
overlegpositie de komende jaren 
compleet onmogelijk, want dan zit hij 
vast aan een aantal financiële 
randvoorwaarden en ook nog binnen 
die randvoorwaarden. Dat is een 
onmogelijke positie voor de minister 
van Binnenlandse Zaken. Dat is een 
positie die ik hem zeker de komende 
jaren niet graag zou willen toewen-
sen. 

Voorzitter! In dit verband moet 
natuurlijk ook de vraag aan de orde 
komen, wat er de komende jaren 
moet gebeuren indien zou blijken, dat 
jaar op jaar de minister, de werkge-
ver, niet in staat is te komen tot 
afspraken met de bonden voor 
overheidspersoneel. Naar mijn 
mening gaat overleg iets uitzichts-
loos krijgen, als wij ieder jaar aan het 
einde van de rit moeten vaststellen, 
dat een van de overlegpartners 
eenzijdig de arbeidsvoorwaarden 
heeft vastgesteld. Dat is niet iets, dat 
je tot in lengte van jaren kunt 
volhouden. Dat is ook iets wat in 
belangrijke mate het overleg en de 
sfeer in dat overleg frustreert. Ik 
denk dan ook, dat er in het nieuwe 
overlegstelsel goede afspraken 
moeten worden gemaakt over wat er 
gaat gebeuren op het moment, dat 
de minister niet in staat is goede 
afspraken te maken met de bonden 
van overheidspersoneel. Ik heb in dat 
verband de minister gevraagd hoe hij 
er tegenover stond om in die situatie 
aan een onafhankelijke derde — een 
arbitragecommissie — te vragen een 
definitief oordeel te geven. Ik denk 
dat dit zeker ook voor 1987 en de 
rest van de jaren een majeure zaak is. 
Ik vind het jammer, dat de minister 
daarop in zijn eerste termijn niet 
gereageerd heeft. Ik wil hem 
verzoeken, dat in tweede termijn wel 
te doen. 

De heer Alders (PvdA): Ik bewonder 
de opmerkingen van de heer 
Linschoten, dat arbitrage in het 
overlegstelsel een belangrijke rol zou 

kunnen spelen. Ik deel die opvatting. 
Een van de weinige dingen die in het 
kader van het nieuwe overlegstelsel 
al tot stand zijn gekomen, is de 
geschillenregeling. In de nota van 
toelichting op de geschillenregeling 
wordt er expliciet melding van 
gemaakt, dat dit een van de zaken is 
die inspeelt op de wensen van het 
overheidspersoneel om tot een nieuw 
overlegstelsel te komen en om recht 
te doen aan de ratificatie van het 
Europees sociaal handvest. Ik heb 
geciteerd uit de aanhef van die 
regeling. Die regeling is gemaakt 
voor de situatie waarin beide partijen 
niet tot overeenstemming kunnen 
komen. Waarom mag die regeling 
straks wel werken en niet voor 1 986? 

De heer Linschoten (VVD). Omdat 
er een wezenlijk verschil is, mijnheer 
Alders. Wij hebben op dit moment 
een advies- en arbitragecommissie 
waarin beide partijen hun goedkeu-
ring moeten geven voordat een 
bepaalde zaak voor dwingend advies 
wordt voorgedragen. De opmerkin-
gen die ik gemaakt heb met betrek-
king tot arbitrage in dat nieuwe 
overlegmodel, impliceren niet de 
huidige advies- en arbitrageregeling. 
Die opmerkingen richten zich met 
name op de situatie waarin er sprake 
is van het niet komen tot overeen-
stemming en het dan accepteren van 
dwingende arbitrage binnen de 
gegeven ruimte. Het wezenlijke 
verschil met 1986 is, dat op dit 
moment de minister heeft onderhan-
deld in een positie waarin hij wist, 
dat zijn eigen goedkeuring noodzake-
lijk was om de zaak voor arbitrage 
voor te dragen. In een situatie waarin 
op voorhand vaststaat, dat ook de 
bonden van overheidspersoneel het 
recht hebben om die arbitrage te 
vragen zonder de goedkeuring van de 
minister, betekent dit dat de dreiging 
van arbitrage in dat overleg een 
buitengewoon wezenlijke en 
misschien wel een hele belangrijke 
rol gaat spelen. Er ontstaat in ieder 
geval een situatie waarin de gelijk-
waardigheid van de verschillende 
overlegpartners groeit. Ik geloof, dat 
als wij tot dit model komen, dit het 
meest wezenlijk verschil is tussen 
1986 en eventueel 1987 en verdere 
jaren. Als u op dit moment arbitrage 
zou voorstellen over 1986, dan kan 
dat leiden tot een bindende uit-
spraak, maar het kan in ieder geval 
niet meer leiden tot een situatie 
waarin partners in het overleg 
rekening houden met die mogelijk-
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heid. Dat betekent, dat de vruchtbare 
werking die juist kan uitgaan van een 
dergelijke arbitrageregeling, voor het 
overleg zelf in 1986 een verloren 
zaak is. 

De heer Alders (PvdA): Ik vind het 
echt geweldig. Ik begrijp dat de heer 
Linschoten zegt, dat dit nog valt 
onder het vorige regeerakkoord. 
Daarmee moeten wij bij dit regeerak-
koord geen last hebben. Dat is een 
budgettaire overweging. 

De heer Linschoten (VVD): Nee, dat 
zeg ik niet! 

De heer Alders (PvdA): Daarmee 
komt hij natuurlijk niet onder de 
vraagstelling uit, dat de geschillenre-
geling die er is èn de adviesfunctie 
èn de arbitragefunctie kent. De 
arbitragefunctie heeft ook betrekking 
op een situatie waarin het overleg is 
afgerond met de conclusie, dat er 
geen overeenstemming bereikt kan 
worden. Wij hebben nu twaalf 
maanden na het ingaan van het jaar 
waarop deze arbeidsvoorwaarden 
betrekking hebben, precies zon 
beeld als u voor de toekomst schetst. 
Waarom dan niet die regeling nu 
toepassen? Is dat alleen uit budget-
taire overwegingen? Andere 
overwegingen hebt u niet! 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb u 
juist andere dan budgettaire 
overwegingen gegeven. Ik heb 
helemaal niet verwezen naarde 
situatie uit het oude regeerakkoord 
en de financiële problematiek. Het 
wezenlijke verschil tussen de huidige 
advies- en arbitrageregeling is, dat 
die regeling de partijen de mogelijk-
heid geeft tot het vragen van advies 
en, als beide partijen ermee instem-
men, tot het vragen van arbitrage. De 
arbitrage waarover ik gesproken heb, 
impliceert niet een arbitrageregeling 
die beide partijen de mogelijkheid 
geeft om arbitrage te vragen. Nee, 
het gaat om een regeling die een van 
de overlegpartners, bij voorbeeld de 
bonden van overheidspersoneel, het 
recht geeft om arbitrage te vragen 
zonder dat daarvoor instemming van 
de andere partij nodig is. Dat is een 
volstrekt andere situatie. De heer 
Alders mag die situatie natuurlijk niet 
vergelijken met de huidige regeling. 

De heer Alders (PvdA): Ik vind het 
prima wat er in de toekomst gaat 
gebeuren. De heer Linschoten sprak 
van een verbetering van het overleg^ 

klimaat, het is allemaal gespannen, 
de werkgever moet een inzet kiezen, 
etc. Als hij daar in een komende 
periode naartoe wi l , waarom begint 
hij dan niet op het moment dat hij de 
minister oproept om bij te dragen 
aan een beter overlegstelsel? Dit is 
zo'n vergelijkbare situatie, dat er nu 
arbitrage zou moeten plaatsvinden. 
De regeling hebben wij gemaakt, 
vooruitlopend op het nieuwe 
overlegstelsel. 

De heer Linschoten (VVD): Ik heb in 
eerste termijn aan de hand van een 
aantal argumenten aangegeven 
waarom ik het pakket voor 1986 
accepteer. Ik heb daarbij aangege-
ven, dat wij als VVD-fractie van 
mening zijn, dat financiële ruimte die 
beschikbaar is om de arbeidsvoor-
waarden van het overheidspersoneel 
te verbeteren, aangewend moet 
worden in de periode 1987-1990. 
Dat is een antwoord op de interruptie 
die, naar mijn idee volstrekt overbo-
dig, door de heer Alders geplaatst 
werd. 

Ik ben blij dat de minister bereid is, 
ons nadere informatie toe te sturen 
over de positie van de jeugdschalen 
bij de overheid. De minister heeft mij 
er nog niet van overtuigd, dat 
inderdaad sprake is van verschillen 
tussen de markt- en overheidssector 
die de voorstellen die de minister 
gedaan heeft, rechtvaardigen. Ik 
wacht dergelijke informatie graag af. 
Daarna zullen wij tot een definitief 
oordeel komen. 

Ik heb bij interruptie een vraag 
gesteld die niet duidelijk is beant-
woord. Wordt overwogen om voor 
ambtenaren die op basis van de 
pakketvergelijking in een achter-
standsituatie blijken te zitten, 
arbeidsduurverkortingsmaatregelen 
op life-time-basis te gebruiken om 
een deel van het verschil weg te 
nemen? Zouden bepaalde middelbare 
en hogere ambtenaren met een 
salarisachterstand ten opzichte van 
het bedrijfsleven in het kader van de 
VUT-regeling niet op jongere leeftijd 
kunnen uittreden? Pakketvergelij-
kings- en werkgelegenheidsmaatre-
gelen kunnen op deze manier met 
elkaar in overeenstemming worden 
gebracht. Is de minister bereid 
dergelijke maatregelen te overwe-
gen? 

D 
De heer Van der Vlies (SGP): 
Voorzitter! Ik dank de minister voor 

zijn beantwoording. Cruciaal in dit 
debat is, dat nagenoeg kamerbreed 
wordt gevraagd om open en reëel 
overleg. De randvoorwaarden 
waaronder dat tot stand zou kunnen 
komen verschillen per spreker. De 
minister heeft erkend dat dit gaat om 
de ruimte en de concrete invulling 
daarvan. Wat die ruimte betreft heeft 
hij te maken met een bepaald 
kabinetsbudget. Overleg is volgens 
de minister niet reëel als hij op een 
gegeven moment niet zou kunnen 
worden teruggestuurd om over die 
randvoorwaarden nieuwe gegevens 
te verwerven. 

Wat voor 1 986 en 1987 voorligt, 
wijkt in negatieve zin af van wat mijn 
fractie gemiddeld voor de jaren van 
deze kabinetsperiode voor ogen 
staat. Vandaar mijn verzoek aan de 
minister, aan te geven wat er voor 
1988 tot en met 1990 mogelijk zal 
zijn. Op grond daarvan kunnen wij 
dan beoordelen of aan onze doelstel-
ling tegemoet gekomen wordt en, zo 
ja, in welke mate. Nogmaals doe ik 
de minister het klemmende verzoek, 
duidelijker en meer kwantitatief 
inzicht te geven in wat voor 1988 tot 
en met 1990 minimaal mogelijk is. 

Daarbij moet worden aangegeven 
hoe concreet verder gegaan wordt 
met het rapport-Albeda en de 
pakketvergelijking. Naar mijn oordeel 
is de minister daarover te weinig 
concreet geweest. 

De minister heeft nogal geaccentu-
eerd dat de afslanking enerzijds en 
de arbeidsduurverkorting en 
herbezetting anderzijds twee 
verschillende operaties zijn. Nu heeft 
hij in het kader van de arbeidsduur-
verkorting de VUT-maatregel voor 
ogen. In de brief van 3 december 
staat heel expliciet: dat zal in totaal 
voor ongeveer 4.200 nieuwe 
arbeidsplaatsen zorgen die bezet 
kunnen worden door met name 
jongeren. Dat staat er letterlijk. Maar 
de minister zegt tegelijk dat door 
deze operatie, die voor 1.200 
arbeidsplaatsen bij het Rijk zorgt, de 
afslanking van het overheidsapparaat 
soepel kan verlopen. Daarover heb ik 
nog eens nagedacht. Dat leidt 
volgens mij op zijn minst tot een 
vermenging van zaken die het totale 
program voor mij volstrekt onover-
zichtelijk maakt. Of er saldeert een 
toename van arbeidsplaatsen, te 
bezetten door jongeren, of er is een 
afname van arbeidsplaatsen die de 
afslanking dient. Het is een van 
beide. Ik vind dat de minister 
daarover volstrekte helderheid moet 
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geven, opdat wij beide taakstellingen 
zelfstandig kunnen afwegen. 

• 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! De minister heeft gezegd dat er 
in het overleg met de bonden ook 
gesproken kan worden over de 
financiële ruimte, maar dat klonk 
toch nog niet zo erg overtuigend. 
Vlak ervoor zei de minister immers: 
meer zit er echt niet in. Ik heb al met 
al de indruk, getuige ook de afloop 
van de recente onderhandelingen, 
dat het ruimtemodel in feite een 
grensmodel is. Er zijn grenzen bij wat 
je op dit punt kunt doen, zo zei de 
minister immers. Ruimtemodel klinkt 
mooi, maar het benadert de werke-
lijkheid niet zo erg. 

De minister is nauwelijks ingegaan 
op de algemene kritiek over zijn 
demotiverend optreden sinds zijn 
komst op het departement van 
Binnenlandse Zaken. Toch hoop ik 
dat de minister die kritiek niet naast 
zich neerlegt. Als hij dat wel blijft 
doen, dan vrees ik het ergste. Als 
kamerlid behorend tot een oppositie-
partij - ik zeg dat er maar uitdrukke-
lijk eens een keer bij — zit ik daar niet 
op te wachten. 

Ik heb gevraagd hoe een verdub-
beling van de indiensttreding van 
jeugdige migranten kan worden 
bewerkstelligd als niet eens bekend 
is hoe groot de instroom van die 
groep op dit ogenblik is. Welke 
maatregelen neemt de minister om 
die verdubbeling ook werkelijk te 
halen? 

Bij interruptie heb ik al duidelijk 
willen maken, dat het uitgangspunt 
bij de afslankingsoperatie, dat 
gedwongen ontslagen zoveel 
mogelijk moeten worden vermeden, 
niet vanzelf overeind blijft. Datzelfde 
geldt voor de intentie van interdepar-
tementale herplaatsing. Gezien de 
ervaringen uit het verleden — er was 
ooit eens een plan om ambtenaren 
van Milieuhygiëne naar Economische 
Zaken te krijgen en andersom, waar 
niets van terecht is gekomen — moet 
de minister niet denken dat dat 
zonder leiding van het departement 
van Binnenlandse zaken zomaar tot 
stand zal komen. Een zorgvuldige 
personeelsplanning zal hard nodig 
zijn. Daarom wil ik tot slot van mijn 
betoog de volgende motie indienen. 

Motie 

Door het lid Lankhorst wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat bij de voorgestelde 
afslankingsoperatie als algemeen 
uitgangspunt geldt dat gedwongen 
ontslagen zoveel mogelijk worden 
vermeden; 

overwegende, dat daarbij interdepar-
tementale herplaatsing van groot nut 
kan zijn; 

van mening, dat mede daarom een 
goed overzicht van de verschillende 
taken en functies van de Rijksover-
heid noodzakelijk is en dat de nodige 
afstemming tussen de departemen-
ten moet plaatsvinden; 

verzoekt de regering, van het begin 
af aan planmatig te werk te gaan 
teneinde gedwongen ontslagen 
zoveel mogelijk te vermijden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
33 (19 700-VII). 

Ik deel mede, dat mevrouw Van Es 
de vergadering wegens dringende 
bezigheden elders heeft moeten 
verlaten. 

D 
De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Ook ik dank de minister voor zijn 
antwoord, alsmede voor zijn wat 
verhulde maar toch wel duidelijke 
mededeling dat onderhandelen over 
de ruimte in 1987 tot de mogelijkhe-
den behoort. Dat moet uiteraard dan 
wel een reële inhoud krijgen, een 
inhoud die niet alleen een zaak is van 
de minister van Binnenlandse Zaken 
maar van het hele kabinet, in het 
bijzonder ook van zijn ambtgenoot 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Een stringent arbeidsvoorwaar-
denbeleid voor de collectieve sector 
kan namelijk niet blijvend samengaan 
met een volledige vrijheid in de 
marktsector. Daar is een duidelijke 
wisselwerking tussen. Tegen die 
achtergrond moet ik zeggen dat ik, 
ondanks de goede bedoelingen, toch 

wel twijfel aan de resultaten. Maar ik 
hoop dat ik het mis heb. 

Een vraag die niet beantwoord is 
en die de minister misschien wel in 
tweede termijn wil beantwoorden, 
betreft de verkiezing van dienstcom-
missies. Ik heb gewezen op het feit 
dat in de praktijk in een aantal 
gevallen een kiesdrempel wordt 
gehanteerd. Dat is naar mijn mening 
strijdig met de strekking van de 
nieuwe regeling op dat punt. 

Ten slotte wil ik nog ingaan op de 
pakketvergelijking. Wij hebben 
daarover bij interruptie gesproken. 
Relativeringen die in antwoord 31 
worden genoemd, zijn uiteraard 
denkbaar en bespreekbaar. Ze maken 
alleen de vraag wat de feitelijke 
betekenis is van de pakketvergelijking 
moeilijker te beantwoorden. Boven-
dien zijn het relativeringen die niet 
alleen een zaak zijn van de werkge-
ver, maar ook van de werknemers. 
Vandaar dat het van belang is dat er 
uitdrukkelijk overleg wordt gevoerd in 
het centraal georganiseerd overleg 
over de vraag wat de betekenis is en 
moet zijn van de pakketvergelijking. 
Ik wil op dat punt de volgende motie 
indienen. 

Motie 

Door het lid Schutte wordt de 
volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat de resultaten van 
de pakketvergelijking een rol zullen 
spelen bij het arbeidsvoorwaardeno-
verleg voor de komende jaren; 

overwegende, dat het van belang is 
dat daarbij duidelijkheid bestaat over 
de betekenis welke aan deze 
resultaten voor het arbeidsvoorwaar-
denbeleid wordt toegekend; 

nodigt de regering uit, overleg te 
voeren met het centraal georgani-
seerd overleg in ambtenarenzaken 
over de betekenis van de resultaten 
van de pakketvergelijking voor het 
arbeidsvoorwaardenbeleid en de 
Kamer over de resultaten van dit 
overleg te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De Voorzitter: Deze motie krijgt nr. 
34 (19 700-VII). 
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De heer Leerling (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik verkeer in een wat 
ongemakkelijke positie, als het gaat 
om het geven van een reactie op het 
antwoord van de minister. Aangezien 
ik vandaag in twee UCV's opereer, 
heb ik een deel van het antwoord van 
de minister gemist. Bovendien heeft 
hij een aantal antwoorden niet 
gegeven. Ik hoop dat die antwoorden 
nog schriftelijk zullen worden 
gegeven en dat ze als noot aan de 
Handelingen kunnen worden 
toegevoegd. 

Ik wil in elk geval nog graag een 
antwoord ontvangen op mijn vraag of 
de 400 min. aanvankelijk alleen voor 
1986 werd geboden en later voor 
1986 en 1987 te zamen. 

Minister Van Dijk: Die vraag heb ik 
al beantwoord. 

De heer Leerling (RPF): Dat 
antwoord heb ik dan helaas gemist. 
Ik zal het nalezen in de Handelingen. 

Voorts zie ik graag een reactie 
tegemoet op de in eerste termijn 
gestelde vraag over inzicht in de 
ontwikkelingen van de totale 
hoeveelheid arbeidsplaatsen bij de 
overheid, alsmede op de vraag naar 
de studies naar de mogelijke 
knelpunten in de arbeidsorganisatie 
van verdergaande arbeidstijdverkor-
t ing. 

Ik spreek tot slot de wens uit dat er 
op korte termijn op constructieve 
wijze kan worden overlegd tussen de 
minister en de bonden, met name 
over de arbeidsvoorwaarden voor 
1987 en volgende jaren. Daar is 
zowel de inzet van de minister als 
van de bonden voor nodig. Ik spreek 
vandaag in elk geval de wens uit dat 
de burger al of niet incidentele 
stakingsacties zal worden bespaard. 
Met een dergelijk strijdmiddel 
worden namelijk slechts onschuldi-
gen getroffen en is niemand gediend. 

De vergadering wordt van 1 6.50 uur 
tot 17.05 uur geschorst. 

Voorzit ter: Wei jers 

D 
Minister V a n Dijk: Voorzitter! Ik zal 
mijn uiterste best doen de vragen — 
ook de vragen die in eerste termijn 
zijn gesteld, maar die nog niet zijn 

beantwoord — zo goed mogelijk in 
tweede termijn te beantwoorden. 

Het verbaast mij niet dat er enig 
verschil van mening is tussen de 
geachte afgevaardigde de heer 
Alders en mijzelf, wanneer hij zegt 
dat iets dat in de collectieve sector 
gebeurt, ook in de marktsector moet 
plaatsvinden. Hij wees vooral op de 
arbeidsduurverkorting en op het 
inkomensbeleid. Ik geloof dat de 
collectieve sector in Nederland zo 
belangrijk is en een zo groot onder-
deel vormt van het totale aantal 
actieven, dat de overheid een geheel 
eigen verantwoordelijkheid moet 
hebben. Wij kunnen van mening 
verschillen over hetgeen de overheid 
moet doen ten aanzien van de 
marktsector. Alle water van de zee 
wast echter niet weg, dat de 
collectieve sector qua omvang en 
qua financiële betekenis van zeer 
groot belang is. Er kan ten aanzien 
van de inkomensontwikkeling en van 
de arbeidsduurverkorting moeilijk 
nog gesproken worden van een 
volstrekt volgend beleid, waarbij de 
mogelijkheden en de ruimte voor de 
collectieve sector moeten worden 
bepaald door hetgeen er kan en 
gebeurt in de marktsector. Wij 
hebben in dit opzicht een geheel 
eigen verantwoordelijkheid. Dit 
neemt natuurlijk niet weg, dat ook 
door de overheid een klemmend 
beroep op de marktsector wordt 
gedaan om, vooral als het om het 
scheppen van extra werkgelegenheid 
gaat, zoveel mogelijk mee te werken. 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter! Ik 
begrijp deze opmerkingen van de 
minister wel , maar volgens mij 
kunnen deze twee sectoren niet los 
van elkaar gezien worden. Het 
kabinet doet dat zelf ook niet. In het 
regeerakkoord zijn bij voorbeeld alle 
passages over de arbeidsvoorwaar-
denontwikkeling in de collectieve 
sector, inclusief de arbeidsduurver-
korting, gekoppeld aan één zinnetje 
waarmee alles afgesloten wordt, 
namelijk dat dit mede bepaald wordt 
door de inkomensmatiging in de 
marktsector. Hetgeen in de markt-
sector gebeurt, is dus wel degelijk 
van groot belang voor hetgeen er in 
de collectieve sector kan gebeuren. 
De bugettaire ruimte wordt mede 
bepaald door de ontwikkelingen in de 
marktsector. Ook omgekeerd kan de 
ene ontwikkeling niet los gezien 
worden van de andere. Er is toch 
altijd sprake van een combinatie? 

Minister Van Dijk: Jawel. Ik zeg in 
mijn pleidooi niet dat de gebeurtenis-
sen in de marktsector volstrekt 
veronachtzaamd kunnen worden. Ik 
zeg ook niet dat de gebeurtenissen in 
de ene sector geen invloed hebben 
op de andere. Die invloed is er wel 
degelijk. Daarom ben ik mijn betoog 
begonnen met de mededeling dat de 
groeiende verschillen in inkomen 
tussen de markt- en de collectieve 
sector ons natuurlijk zorgen baren. 
Die verschillen moeten voortdurend 
in het oog gehouden worden. Ik denk 
dat een volstrekte koppeling niet 
goed is. Ik zeg met nadruk dat de 
overheid een geheel eigen verant-
woordelijkheid heeft. Hiermee ontken 
ik niet dat er uiteraard een band is 
tussen het een en het ander. 

Ik heb ook nog eens even nage-
dacht over onze internationale 
verplichtingen in verband met de 
volstrekte gelijkwaardigheid van 
partijen in het arbeidsvoorwaardeno-
verleg. Waartoe verplicht het 
Europees Sociaal Handvest ons in dit 
opzicht? De internationale verdragen, 
waaronder het ILO-verdrag 1 51 — 
het verdrag van de internationale 
arbeidsorganisatie — dat in het 
bijzonder voor de overheidssector 
van belang is, verplichten ons niet tot 
het sluiten van CAO's op basis van 
volstrekte gelijkwaardigheid. Zij 
verplichten ons wel tot het voeren 
van overleg, met inbegrip van een 
doelmatige procedure voor bemidde-
ling en vrijwillige arbitrage, voordat 
tot vaststelling van arbeidsvoorwaar-
den wordt overgegaan. In artikel vier 
van het Europees Sociaal Handvest 
worden vrijelijk gesloten CAO's en bij 
de wet ingestelde procedures voor 
loonvaststelling, en andere bij de 
nationale omstandigheden passende 
middelen naast elkaar gesteld. Er is 
dus ruimte. Niettemin zijn wij 
verplicht tot het voeren van goed en 
reëel overleg met inbegrip van 
procedures die dat bevorderen en 
procedures voor bemiddeling van 
arbitrage, en daaraan voldoen wij. 

Om een aantal redenen wil ik de 
vraag of wij bij een nieuw overleg-
stelsel voor het geval geen overeen-
stemming in het overleg mogelijk 
blijkt, moeten uitkomen bij arbitrage, 
op dit moment nog niet definitief 
beantwoorden. Daar moeten wij 
goed over nadenken. Een van de 
bezwaren is dat je, vooral in tijden als 
deze een behoorlijk deel van je 
verantwoordelijkheid uit handen 
geeft aan een andere partij. Ik vraag 
mij af of dat in alle opzichten 
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gewenst is. Ik laat op dit ogenblik de 
vraag van de heer Linschoten nog 
onbeantwoord. Ik denk dat wij hierop 
ten principale nog zullen moeten 
terugkomen bij een komende 
beraadslaging over een toekomstig 
overlegstelsel. Een verplichte 
arbitrage aan het eind van de rit, als 
men er niet uit komt, komt mij niet 
als erg aantrekkelijk voor. Laat ik het 
daar maar bij laten. 

De heer Linschoten (VVD): Het is 
verstandig dat daar nog over wordt 
nagedacht. Daar is ook nog enige tijd 
voor. Het accepteren van arbitrage 
betekent natuurlijk niet dat daarmee 
uit handen wordt gegeven wat er 
uiteindelijk moet gebeuren. Ten alle 
tijden bestaat de mogelijkheid en de 
gelegenheid om arbitrage te 
voorkomen door het sluiten van een 
overeenkomst met de bonden van 
overheidspersoneel. Dat betekent dat 
de eigen verantwoordelijkheid binnen 
die ruimte wel degelijk valt waar te 
maken. Dat is ook een voordeel van 
zo'n arbitrageregeling. 

Minister Van Dijk: Ik zal zeker voor 
het jaar 1986, nu wij niet tot 
overeenstemming gekomen zijn, niet 
willen overgaan tot arbitrage. 
Daaraan zit namelijk heel duidelijk 
het nadeel vast dat de zaak dan 
inderdaad uit handen wordt gegeven 
en dat moeten wij niet doen. Daarom 
wil ik de Kamer ook de aanvaarding 
van de motie op stuk nr. 28 ontra-
den. 

De heer Alders (PvdA): Kan de 
minister uiteenzetten in welke 
situatie er wel sprake zou kunnen zijn 
van arbitrage? 

Minister Van Dijk: Dat antwoord 
heb ik juist wil len opschorten, omdat 
ik denk dat wij hier ten principale 
goed over moeten nadenken bij het 
vormgeven aan een nieuw overleg-
stelsel. 

De heer Alders (PvdA): Er bestaat 
echter een geschillenregeling die pas 
drie jaar geleden tot stand is 
gekomen. Betekent dit nu in feite dat 
de minister het tweede deel wat 
betreft de arbitrage in heroverweging 
neemt? 

Minister Van Dijk: Neen, ik zeg 
alleen dat ik in dit geval voor het jaar 
1986 niet overweeg over te gaan tot 
arbitrage. 

De heer Alders (PvdA): Die regeling 
is toch gemaakt voor die gevallen 
waarin geen overeenstemming kan 
worden bereikt? Dat is nu toch aan 
de orde? 

Minister Van Dijk: Die regeling is 
niet zo opgezet dat als geen overeen-
stemming wordt bereikt wij verplicht 
zijn tot arbitrage. Dat is een keuze. 
Arbitrage kan volgens de regeling 
alleen plaatsvinden als beide partijen 
daarmee instemmen. De regering 
stemt op dit moment niet in met het 
inroepen van arbitrage, omdat zij 
daarmee de zaak voor 1986 uit 
handen zou geven. Integendeel wij 
hebben de grenzen die wij voor 1986 
en voor 1987 gecombineerd in acht 
menen te moeten nemen, duidelijk 
naar voren gebracht. Over 1987 
moet nog overlegd worden, maar 
voor 1986 hebben wij gezegd dat wij 
niet verder kunnen gaan. 

De heer Alders (PvdA): Dan blijft de 
vraag bestaan wanneer die regeling 
dan überhaupt wel wordt toegepast. 

Minister Van Dijk: Ik sluit de 
toepassing van een bestaande 
regeling voor de toekomst niet uit. Ik 
heb alleen gezegd dat wij op dit 
moment die arbitrage niet moeten 
inroepen om de redenen die ik zojuist 
gaf. 

De heer Alders (PvdA): Die redenen 
zijn dan dat de regering het budget-
taire effect ervan vreest? 

Minister Van Dijk: Daarmee zeg ik 
dat wij op die manier na moeizaam 
overleg en na het ter beschikking 
stellen van extra middelen toch voor 
1986, een jaar dat bijna is afgelopen, 
de zaak financieel nog uit handen 
zouden geven. Dat wil ik zeker niet 
doen. Vandaar ook dat de motie op 
stuk nr. 28 niet behoort tot de moties 
die wij met liefde zouden omhelzen. 

De heer Linschoten (VVD): Ik 
accepteer de argumentatie van de 
minister waar het gaat om de 
arbitrage voor het jaar 1986. Echter, 
is de minister bereid om serieus in 
overweging te nemen om, nu het 
overleg voor het jaar 1987 nog moet 
starten, in dat kader wèl eventueel 
tot arbitrage te komen? Ik denk 
daarbij niet aan de omvang van de 
ruimte maar aan de invulling daarvan, 
om te beginnen. Daarmee vallen 
bepaalde argumenten van de 

minister weg, waaronder het uit 
handen geven van financiële zaken. 

Minister Van Dijk: Mijn argumenta-
tie heeft niet alleen betrekking op het 
uit handen geven van financiële 
aspecten maar ook op de invulling 
van de ruimte. Mijn brief van 3 
december hebt u heel goed gelezen. 
Immers, u hebt erop gewezen dat wij 
de in het kader van het regeerak-
koord uitgesproken voorkeuren, 
waaronder die inzake de arbeids-
duurverkorting, moeten vasthouden. 
Ik heb dankbaar genoteerd wat u 
daarover hebt gezegd. Inderdaad 
moet ook de Kamer een inzet leveren 
waar het gaat om het voldoen aan de 
afspraken, gemaakt over arbeids-
duurverkorting in deze kabinetsperio-
de. U ti l t daar niet licht aan en ik zie 
van u dus aanzienlijke kritiek 
tegemoet als ik dat belangrijke punt 
van het regeerakkoord prijsgeef. Ik 
denk dat u dicht bij de heer Paulis 
uitkomt die hierop de nadruk heeft 
gelegd en dat u hierover niet 
lichtvaardig denkt. U ziet dit niet als 
iets dat als inspanning is genoteerd 
maar waarvan het er niet toe doet of 
het lukt of niet. 

De heer Linschoten (VVD): 
Voorzitter! De minister geeft dit juist 
weer maar ik heb eraan toegevoegd 
dat die kritiek nog veel groter zou 
kunnen zijn wanneer wij aan het 
einde van de rit zouden moeten 
concluderen dat als gevolg hiervan er 
geen open en reëel overleg heeft 
kunnen plaatsvinden. Dat is toch 
uitgangspunt nummer één en dat 
heeft de minister ook zo in zijn brief 
van 3 december verwoord. Hij zal 
daaraan in het overleg invulling 
moeten geven. 

Minister Van Dijk: Ik herhaal met 
genoegen — het is een voor mij 
belangrijk punt — dat wij de invulling 
van de bestaande ruimte vrijelijk met 
elkaar ingaan. Dat is geen dictaat en 
geen vooraf afgesproken zaak. 
Echter, de regering zal voorstellen 
naar voren brengen, waaraan zij 
zwaar tilt. Dat zal de andere partij in 
dit overleg ook doen en wij zullen 
trachten, er met elkaar uit te komen 
door een zodanig pakket samen te 
stellen dat beide partijen zich erin 
kunnen herkennen. 

De heer Linschoten (VVD): Dat lijkt 
mij een goede uitgangspositie en de 
conclusie daarvan zal moeten zijn dat 
de mogelijkheid bestaat dat de 
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uitkomst een andere is dan de inzet, 
die de minister gaat verdedigen. 

Minister V a n Dijk: Ja maar er moet 
hierbij goed worden gelet op een 
zaak, die ik wi l vasthouden. Wij zijn in 
november het overleg ingegaan met 
een voorstel om de ruimte voor 1986 
en die voor 1987 op basis van de 
geschetste benadering samen te 
voegen en te bespreken. Daarbij is 
onmiddelli jk aangegeven wat de 
zwaartepunten zouden zijn bij de 
keuze van de regering voor de 
invulling. De andere partij werd 
uitgenodigd om haar prioriteiten 
kenbaar te maken zodat kon worden 
geprobeerd om er aan de hand van 
een goed onderhandelingsproces uit 
te komen. Wat is er nu gebeurd? De 
jaren 1986 en 1987 zijn losgekop-
peld. Voor 1986 waren er in fysieke 
en financiële zin geen mogelijkheden 
meer om maatregelen op het terrein 
van arbeidsduurverkorting en 
herbezetting te treffen. Daarom zijn 
er voor 1986 alleen maatregelen in 
de inkomenssfeer genomen. Welnu, 
wij wensen het evenwicht in de 
maatregelen in 1987 hersteld te zien. 
Met andere woorden: wij zullen 
zwaar de nadruk leggen op maatre-
gelen in de sfeer van de arbeidsduur-
verkorting, in 1987 te treffen, juist 
omdat wij niet in staat zijn geweest 
om hieraan in 1986 iets te doen. Wat 
dit betreft beschouwen wij de 
invullingen voor de jaren 1986 en 
1987 als aan elkaar gekoppeld. 
Niettemin: geen dictaat. 

De heer Linschoten (VVD): Dat is 
exact wat ik wilde horen. 

Minister V a n Dijk: Zo doen wij 
namelijk geen zaken met elkaar. 

Voorzitter! De heer Alders heeft 
verder nog een aantal intrigerende 
vragen gesteld over de post inciden-
teel. Hij zei dat die eigenlijk veel 
hoger is. Nu is dit eigenlijk een 
verzamelpost. In een stationair 
systeem, in een stabiele organisatie 
als de overheidssector wordt die post 
geschat op 0 ,75%, maar hoe die er 
uiteindelijk uit zal zien, is niet 
helemaal te voorspellen, omdat er 
plus- en min-posten zijn. Daartoe 
behoort onder andere extra inciden-
teel als gevolg van gewijzigd beleid, 
bij voorbeeld in het kader van de 
afslankingsoperatie, terwijl bij 
voorbeeld maatregelen in het kader 
van de VUT weer het tegenoverge-
stelde effect zullen hebben. Daar-
naast zijn er gedifferentieerde 

verbeteringen van arbeidsvoorwaar-
den in verband met het wegnemen 
van knelpunten op de arbeidsmarkt, 
die doorgaans ook onder de post 
incidenteel worden gevat. Daarvoor 
zijn aparte middelen beschikbaar 
gesteld. We zijn dus niet helemaal 
gebonden aan die 0,75%, wij hebben 
een bedrag van zo'n 40 miljoen aan 
extra middelen beschikbaar om 
hieraan iets te doen. Beloningsdiffe-
rentiatie naar aanleiding van 
individuele verschillen in functione-
ren zullen waarschijnlijk ook effecten 
hebben. De kosten daarvan hebben 
wij nog niet helemaal goed kunnen 
berekenen. Het is dus een geheel van 
plus- en min-posten, waarbij voor mij 
nog totaal niet vaststaat, dat wat 
daarvoor is geboekt, in zo'n hoge 
mate ontoereikend zou zijn als de 
heer Alders doet voorkomen. 

De heer Alders (PvdA): Voorzitter, ik 
ben het wel eens met die beschou-
wing, maar... 

De Voorzitter: Laten we nu even 
nuchter zijn. De minister heeft nu pas 
bijna zijn reactie op het betoog van 
de heer Alders afgerond. Daarna 
komen de bijdragen van nog een 
aantal leden aan de beurt. Als die op 
dezelfde wijze gaan interrumperen 
als de heer Alders, dan wordt geen 
geen zes of zeven uur, maar acht uur 
voordat deze vergadering afgelopen 
is. 

De heer Alders (PvdA): Daar zou ik 
geen bezwaar tegen hebben, 
Voorzitter. 

De Voorzitter: De eindtijd is zes uur. 

Minister Van Dijk: Voorzitter! De 
voornemens van de minister van 
Economische Zaken, waarvan de 
invulling overigens nog helemaal niet 
vaststaat, hebben tot enige opwin-
ding in dit gezelschap geleid. Het 
extra potje van Economische Zaken 
dat zal ontstaan door meer af te 
slanken, kan worden gebruikt voor 
extra beloning, maar ook voor andere 
zaken, zoals het opvangen van de 
gevolgen van de afslankingsoperatie 
voor het personeel, het sociaal 
beleid, herplaatsing en opleiding. Om 
die reden ga ik ervan uit dat de extra 
afslanking bij Economische Zaken 
niet voor een extra druk op het 
interdepartementale beleid zal 
zorgen. Dit departement kan op die 
manier immers meer doen aan 
flankerend beleid. Ik zou het 

betreuren als het voornemen van de 
minister van Economische Zaken 
thans reeds werd afgekeurd. Ik teken 
hierbij nog aan dat hetgeen hij als 
extra beloning kan toedelen, 
natuurlijk dient te passen binnen de 
door mij op hoofdlijnen gecoördi-
neerde kaders voor het arbeidsvoor-
waardenbeleid. De suggestie dat 
deze minister zelfstandig een ruim 
arbeidsvoorwaardenbeleid zou 
kunnen ontwikkelen, acht ik onjuist. 
Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik 
vraag de Kamer dan ook, pas een 
definitief oordeel uit te spreken als er 
duidelijkheid is verschaft, als zij zicht 
heeft op de plannen van het kabinet 
ter zake. Pas aan de hand daarvan 
kan het beleid van EZ worden 
beoordeeld. Om die reden zou ik de 
Kamer ook aanvaarding van de motie 
op stuk nr. 30 willen ontraden. 

Voorzitter! De heer Terpstra heeft 
in het bijzonder nog gevraagd naar 
de positie en de rol van de commis-
sie-Albeda in 1987. Ik denk eerlijk 
gezegd dat die niet zo veel zullen 
afwijken van die in 1986. Het is 
duidelijk dat bij welk stelsel van 
overleg over arbeidsvoorwaarden 
dan ook een voorziening in advies, 
bemiddeling en arbitrage behoort. 
Het is onderdeel van dat stelsel, van 
ons huidige stelsel, maar ook van het 
toekomstige stelsel, hoe dat er 
verder ook zal uitzien. Ik verwacht 
daarom dat ook onder een nieuw 
overlegstelsel een voorziening a la de 
commissie-Albeda een nuttige 
functie kan vervullen. 

Over het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds zijn een groot aantal 
vragen gesteld, die betrekking 
hebben op de financiële gegevens 
inzake het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds. Gezien de vereiste 
zorgvuldigheid —en ik kijk dan ook 
naar de heer Nypels — geef ik de 
voorkeur aan het schriftelijk antwoor-
den op een aantal vragen, op zeer 
korte termijn. Op een aantal vragen 
kan men op zeer korte termijn 
antwoord krijgen. 

In het algemeen wil ik nog het 
volgende zeggen. Uit een aantal 
vragen krijg ik sterk de indruk — er 
wordt gevraagd naar de gevolgen — 
dat er gerekend wordt met een 
aantal meevallers bij het ABP, maar 
dat het totale beeld niet erg duidelijk 
is. Het zou goed zijn om bij de 
beantwoording van de vragen te 
trachten, een totaalbeeld te geven 
van voordelen en nadelen bij het 
ABP. Nu wordt gesproken over 
voordelen die al verwerkt waren in 
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een aantal saldogrootheden die wij al 
in ogenschouw hebben genomen bij 
de kabinetsformatie. Om de Kamer 
ook feitelijk volkomen juiste gege-
vens te geven, die het beeld comple-
teren en die niet bestaan uit hier en 
daar kleine stukjes, zou ik liever 
schriftelijk antwoorden op de vragen. 
De presentatie van de financiële 
positie van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds in het jaar 1985 komt 
natuurlijk voor verantwoording van 
het ABP-bestuur. Ik deel die presen-
tatie niet op alle onderdelen. Ook 
daarop zal ik echter ingaan in mijn 
antwoord. Dit oordeel wordt 
overigens ook gedeeld door de 
wiskundig adviseur van het ABP. 
Naar aanleiding van het uitbrengen 
van de 18de wetenschappelijke 
balans en naar aanleiding van de 
invoering van een flexibel premiesys-
teem zal een meer verantwoord 
oordeel kunnen worden gegeven 
over de financiële positie van het 
ABP, ook op wat langere termijn. In 
dat kader wil ik ook de vraag over de 
verdere invulling van compenserende 
maatregelen voor de uitneming van 
900 miljoen betrekken. Hangende 
het antwoord op deze vragen, wil ik 
de heer Nypels verzoeken om zijn 
moties op de stuk nrs. 31 en 32 aan 
te houden. 

De heer Nypels (D66): Het is terecht 
dat de minister wijst op de totale 
samenhang en het saldo van voor- en 
nadelen. Ik wijs er wel op, dat in het 
jaarverslag 1985 van het ABP, dat 
onlangs is gepubliceerd, als saldo 
wordt aangegeven een toename van 
de algemene reserve met 17 miljard, 
zijnde een saldo van de voor- en 
nadelen in dat jaar. 

Verder ben ik bereid in te gaan op 
het verzoek van de minister ten 
aanzien van mijn moties. 

Minister Van Dijk: Of ook in 
concreto in het arbeidsvoorwaarden-
overleg koopkrachthandhaving van 
post-actieven, dus de gepensioneer-
den, in de collectieve sector wordt 
gerealiseerd, zal ook afhangen van 
de invulling. Als de nadruk sterk komt 
te liggen op koopkrachtversterking of 
koopkrachtbehoud via het terugbren-
gen van premies, is dat een voordeel 
dat wordt genoten door actieven, 
maar niet door inactieven. Als dit het 
noodzakelijk maakt om additionele 
maatregelen te treffen voor de 
post-actieven, zullen daarvoor 
voorzieningen moeten worden 
getroffen. 

De heer Nypels (D66): De vraag is, 
of de regering zichzelf als taakstel-
ling heeft opgelegd om evenals voor 
de actief dienenden in de overheids-
sfeer, voor het gepensioneerde 
overheidspersoneel de koopkracht in 
de regeerperiode in stand te houden. 

Minister Van Dijk: Dat wordt niet 
helemaal duidelijk uit het regeerak-
koord. 

De heer Nypels (D66): Daar moet u 
toch een interpretatie van hebben? 

Minister Van Dijk: Jazeker. Ik denk 
dat wij dit in de komende jaren heel 
nauwlettend in het oog moeten 
houden. Vooral in verband met het 
feit dat wij van mening zijn dat de 
handhaving van de koopkracht niet 
alleen moet gelden voor mensen die 
actief deelnemen aan het arbeidspro-
ces, maar ook voor uitkeringsgerech-
tigden, is dat een zeer aangelegen 
punt. 

Voorzitter! De heer Nypels heeft 
nog naar voren gebracht dat hij 
antwoorden over de kinderopvang 
tegemoet ziet van de ministers van 
Financiën en van Buitenlandse Zaken. 
Die brieven zitten in de molen of in 
de post. Zij komen zeer binnenkort. 
Zij liggen dus klaar. De antwoorden 
zullen de heer Nypels snel bereiken. 

Door de heer Linschoten is in 
eerste termijn een suggestie gedaan, 
die door mij niet is beantwoord. Ik zal 
dat nu doen. De suggestie was, 
ambtenaren met de grootste 
salarisachterstanden een verbetering 
van hun arbeidsvoorwaarden te 
geven in de vorm van meer arbeids-
duurverkorting op lifetimebasis. Dat 
houdt het eerder met de VUT kunnen 
gaan in. Dit spreekt mij op het eerste 
gezicht aan. Ik stel echter voor, deze 
suggestie te betrekken bij het gehele 
onderzoek naar vormen van arbeids-
duurverkorting, dat nu in voorberei-
ding is en dat samen met de 
centrales van overheidspersoneel zal 
worden uitgevoerd. Wij zullen dit 
punt dus betrekken bij de analyse van 
de wegen waarlangs de arbeidsduur-
verkorting het beste kan worden 
ingevuld en bij de koppeling die kan 
worden gelegd met de pakketverge-
lijking. 

Ik had ook nog een antwoord te 
geven op opmerkingen over het 
jeugdwerkgarantieplan. Daarmee 
kom ik tevens tot een aantal zaken 
die onbeantwoord bleven met 
betrekking tot de instroom van 

minderheden, gehandicapten, 
jongeren, en dergelijke. Het door het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid ontwikkelde 
jeugdwerkgarantieplan voorziet in 
het in de overheids- en de G & 
G-sector creëren van garantieplaat-
sen voor jongeren die geen reguliere 
arbeids- of leerarbeidsplaats kunnen 
krijgen. Ook in het jeugdwerkgaran-
tieplan wordt hierbij uitgegaan van 
de prioriteit voor deze reguliere 
plaatsen. Uitvoering van het jeugd-
werkgarantieplan kan dus niet 
betekenen dat het beleid dat is 
gericht op verhoging van de instroom 
van jongeren op leerarbeidsplaatsen 
bij de overheid — het bijgestelde 
beleid met betrekking tot het 
jeugdwerkplan voor de overheid — 
kan worden verminderd. In de nu met 
de sociale partners en de gemeenten 
te voeren gesprekken zal aandacht 
worden besteed aan het voorkomen 
van het gevaar van het verdringen 
van inspanningen ten behoeve van 
reguliere werkgelegenheid door 
inspanningen ten behoeve van het 
jeugdwerkgarantieplan. Er zal juist 
worden nagegaan hoe een zo goed 
mogelijke afstemming van beide 
sporen kan worden bereikt. Afstem-
ming van het jeugdwerkgarantieplan, 
dat is gericht op tijdelijk werk bij de 
overheid, op het scheppen van 
reguliere leerarbeidsplaatsen, zal 
onder meer kunnen gebeuren door 
het creëren van garantieplaatsen die 
qua werkervaring zoveel mogelijk 
aansluiten op de verwachte vacatu-
res van reguliere plaatsen en door 
het bieden van opleidingsmogelijkhe-
den tijdens het jeugdwerkgarantie-
plan, die aansluiting geven op het 
leerlingwezen. Dat het jeugdwerkga-
rantieplan een mislukking dreigt te 
worden, omdat het jeugdwerkplan 
nog niet volledig is geslaagd, acht ik 
een zeer voorbarige conclusie. Juist 
door een goede afstemming kunnen 
beide plannen elkaar in effect 
versterken. 

Hiervan overgaand op de beperkte 
mogelijkheden van instroom — zo 
werd gezegd — voor minderheden, 
gehandicapten en jongeren zeg ik 
nog het volgende. Uiteraard zal door 
de voorgenomen afslanking de 
instroom van werknemers bemoeilijkt 
worden. Dat staat buiten kijf. 
Niettemin zal getracht worden, toch 
een zekere instroom van bijzondere 
categorieën personeel, en wel van 
die groepen waarvoor met name in 
de Kamer aandacht is gevraagd, 
mogelijk te blijven maken. Mogelijk-
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heden hiervoor zijn onder meer een 
verdere herverdeling van werk, 
waaronder bevordering van deeltijd-
arbeid. Door het voortgaande proces 
van arbeidsduurverkorting — van 
3 % , met 7 5 % herbezetting in de 
komende vier jaar — kunnen in de 
collectieve sector 20.000 a 25.000 
extra arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd. Daarenboven zal een 
verdergaande toename van deeltijd-
arbeid leiden tot 50.000 extra 
deeltijdbanen, voornamelijk in de 
collectieve sector. In de regerings-
verklaring in de Tweede Kamer is een 
beleidsnota over deeltijdarbeid 
toegezegd, die een beschouwing zal 
inhouden. Omstreeks 1 februari, zo is 
het streven, zal de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zelf een nota aan de Tweede Kamer 
toezenden. 

Het toenemend aandeel van 
deeltijdarbeid zal er mede toe leiden, 
dat het totale aantal werkzame 
personen bij de overheid — openbaar 
bestuur, krijgsmacht en onderwijs — 
tussen 1986 en 1990 nog kan 
toenemen met 10.000, dit ondanks 
een daling van het aantal formatie-
plaatsen met 20.000 bij de rijks-
dienst. In de gesubsidieerde en 
gepremieerde sector zal door een 
toenemend aandeel van deeltijd-
arbeid het aantal werkzame personen 
toenemen met 70.000 in de komen-
de 4 jaar. Daarnaast is het door het 
voeren van bewust beleid mogelijk 
om het beleid ten aanzien van enkele 
groepen te versterken. Ik denk hierbij 
bij voorbeeld aan het bijzonder 
aandacht geven aan jongeren uit 
etnische minderheden. Zo wordt 
momenteel een concept-werkgele-
genheidsplan voor etnische minder-
heden bij de overheid in interdeparte-
mentaal verband besproken. Naar 
verwachting kan dit nog begin 1987 
in de ministerraad behandeld 
worden. 

Ten aanzien van gehandicapten is 
aan de departementen gevraagd, mij 
de stand van zaken met betrekking 
tot het aantal gehandicapten, in de 
zin van de Wet arbeid gehandicapte 
werknemers, per 1 januari 1987 mee 
te delen. Deze gegevens verwacht ik 
per maart 1987. De resultaten van 
deze inventarisatie zullen gebruikt 
worden als basis voor het geven van 
invulling aan de taakstelling die de 
wet werkgevers- en werknemersor-
ganisaties ter zake oplegt. 

Ten aanzien van de jongeren wijs ik 
bij voorbeeld op het jeugdwerkplan, 
waarnaar ook door de heer Terpstra 

werd geïnformeerd en waarover ik 
zojuist sprak. 

Natuurlijk legt de afslanking een 
zekere beperking op aan de tewerk-
stelling van mensen die zullen 
moeten instromen vanuit etnische 
minderheden of vanuit de gehandi-
capten, maar door allerlei oorzaken is 
het toch niet zo, dat die ruimte 
geheel verdwenen zal zijn. Er is en 
blijft ruimte. Wij zullen er door een 
goed, selectief, stimulerend beleid 
voor moeten zorgen dat van die 
ruimte optimaal gebruik wordt 
gemaakt om èn voor mensen uit 
etnische minderheden — waar de 
werkloosheid bijzonder hoog is — èn 
voor gehandicapten een zekere 
voorrang te creëren, waardoor onze 
doelstellingen over een periode van 
een aantal jaren kunnen worden 
gehaald. 

De heer Terpstra vroeg nog heel 
specifiek, hoe de minister de 
verhouding ziet tussen enerzijds de 
werving van bepaalde kansarme 
groepen — waarvoor op centraal 
niveau aandacht wordt gevraagd — 
en anderzijds de decentralisatiege-
dachte, waarbij meer bevoegdheden 
aan managers moeten worden 
toegekend. Ik stel mij deze verhou-
ding als volgt voor. Op centraal 
niveau worden op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt over taakstellin-
gen voor de rijksoverheid ten aanzien 
van bepaalde kansarme groepen. Ik 
noem nier bij voorbeeld de norm van 
gemiddeld 5% gehandicapten, die 
voor de overheid als geheel per 1 juli 
1989 als uitgangspunt geldt. Ook ten 
aanzien van de taakstelling met 
betrekking tot etnische minderheden 
ben ik voornemens, in de minister-
raad ter zake tot afspraken te komen. 
Op decentraal niveau wordt vervol-
gens uitvoering aan deze taakstellin-
gen gegeven. De betreffende 
managers zijn zelf verantwoordelijk 
voor de wijze waarop zij dat doen. 

Een goed middel hiervoor lijkt mij 
het werken met een model van 
positieve-actieprogramma's. Dit 
houdt in dat stapsgewijze een plan 
van aanpak wordt uitgevoerd, dat 
geheel is afgestemd op de situatie 
van het betreffende dienstonderdeel. 
Met name ten aanzien van minderhe-
den wordt in het concept-werkgele-
genheidsplan een dergelijke aanpak 
gesuggereerd. Ten aanzien van 
vrouwen is in het kader van een 
actie-onderzoek betreffende 
positieve-actieprogramma's inmid-
dels enige ervaring opgedaan met 
het werken met dergelijke program-

ma's. Dit onderzoek is zojuist 
afgerond. Ik moet nog een antwoord 
geven op een vraag van de heer 
Terpstra in dit verband over het 
onderzoek naar gehandicapten 
binnen de rijksoverheid. Op dit 
moment is er geen reden tot zorg dat 
met dit onderzoek de intentie van de 
betrokken wet, de WAGW, zal 
worden ondermijnd. Het onderzoek 
dient overigens mede op aandringen 
van de Tweede Kamer, om inzicht te 
krijgen in de aantallen gehandicapten 
bij de overheid. Je kunt namelijk niet 
plannen als je niet weet hoeveel 
gehandicapten er nu bij de overheid 
te werk zijn gesteld. Alleen op basis 
daarvan kun je taken vaststellen en 
beleid ontwikkelen. Op dit ogenblik 
varen wij nog wat in de mist. Met 
deze gegevens die voortvloeien uit 
dit onderzoek kan tot een betere en 
meer realistische aanpak besloten 
worden om de taakstelling van 
gemiddeld 5% gehandicapten in 
1989 voor de gehele overheid te 
halen. De resultaten van het onder-
zoek zullen gebruikt worden als basis 
voor de invulling van de taakstelling. 

Tot slot wil ik nog een vraag 
beantwoorden die betrekking had op 
de hele afslankingsoperatie en het 
overleg daarover. De regering is 
voornemens om op basis van door 
het kabinet in de komende weken 
vast te stellen beleidsvoornemens die 
zaak in het overleg te brengen. Je 
kunt niet overleggen, tenzij je weet 
waar je het over hebt. Het vereist 
voorbereiding en uitwerking van de 
plannen. Daar is het kabinet op dit 
ogenblik mee bezig. Pas daarna gaan 
de plannen naar het overleg. Dat 
overleg zal niet in de eerste plaats 
gaan over de volumemaatregelen op 
zich zelf, hoewel er natuurlijk over 
gesproken kan worden, maar in het 
bijzonder over de personele gevolgen 
van die taakstelling. Daarbij zullen wij 
ons strikt houden aan afspraken die 
in een eerder stadium zijn gemaakt. 
Ik zou dan ook op basis hiervan, 
aanneming van de motie op stuk nr. 
29 wil len ontraden. 

Datgene wat de heer Lankhorst in 
zijn motie op stuk nr. 33 vraagt is in 
hoge mate het beleid, mits duidelijk 
wordt vastgesteld bij de beoordeling 
van een motie als deze, dat een groot 
stuk van de invulling van de taakstel-
ling van de afslankingsoperatie zal 
plaatsvinden op decentraal niveau. 
Inderdaad is interdepartementale 
herplaatsing van grote betekenis. Een 
goed overzicht van verschillende 
taken en functies van de rijksoverheid 
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is nodig zodat de nodige afstemming 
tussen de departementen kan 
plaatsvinden. Dat is inderdaad het 
geval maar wel met behoud van de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
verschillende departementen. We 
zitten niet op de toer van een 
toenemende centralisatie maar op 
die van een toenemende decentrali-
satie, waarbij zo goed mogelijk 
instrumenten en voorwaarden 
worden geboden aan de departe-
mentale hoofden. Vervolgens 
verzoekt de motie, de regering van 
het begin af aan planmatig te werk te 
gaan, teneinde gedwongen ontslagen 
zoveel mogelijk te vermijden. Dat 
planmatige zal vooral liggen bij de 
verantwoordelijke departements-
hoofden. In dit licht bezien, is de 
motie van de heer Lankhorst in feite 
overbodig. De elementen die erin 
zitten worden door ons zeker 
meegenomen. Een deel van het 
beleid waarom hier wordt gevraagd, 
vindt niet centraal maar decentraal 
plaats. 

De Voorzitter: Ik begrijp, dat enkele 
leden nog iets te berde willen 
brengen. Ik zou voordat dit gebeurt, 
nog iets willen zeggen over de orde 
met betrekking tot de moties. 

Het lijkt mij verstandig om zoveel 
mogelijk de moties die heden zijn 
ingediend ook nog deze week af te 
werken, met uitzondering van de 
moties die voorkomen op de stukken 
nrs. 31 en 32. Daarbij wijken wij 
enigermate af van de gebruikelijke 
procedure. Wij gaan dan namelijk 
over moties stemmen voordat het 
verslag is verschenen. Ik neem aan 
dat u er geen bezwaar tegen heeft 
dat wij in die richting het presidium 
zullen adviseren. Ik hoop ook, dat de 
Kamer hiermee zal kunnen instenv 
men. 

Ik heb aan de gezichten van enkele 
leden gezien, dat zij nog een korte 
flitsende opmerking zouden willen 
maken. Ik stel hen daartoe graag in 
de gelegenheid. 

D 
De heer Schutte (GPV): Voorzitter! 
Heeft de minister mijn tweede 
termijn gehoord, inclusief de motie 
die ik daarbij heb ingediend? 

D 
Minister Van Dijk: Ja. Ik heb weinig 
moeite met de motie die u heeft 
ingediend. In zekere zin zie ik haar 

voortvloeien uit het beleid dat in feite 
al is ingezet vanaf de kabinetsforma-
tie. Natuurlijk zijn de pakketvergelij-
king en de invulling ervan onderdeel 
van het overleg. Eigenlijk bevat de 
motie dus een bevestiging van het 
beleid en is daardoor wat overbodig. 

De heer Schutte (GPV): Het lijkt mij 
dat de minister mijn motie niet 
correct interpreteert. Natuurlijk, 
steeds als er overleg plaatsvindt, ligt 
de pakketvergelijking als het ware op 
tafel. Deze motie strekt er echter toe 
om het rapport pakketvergelijking te 
leggen naast de relativeringen die de 
minister heeft gemaakt in bij 
voorbeeld antwoord 3 1 . Mijn stelling 
is dat het een zaak van werkgevers 
en werknemers samen is om te 
proberen tot een gemeenschappelij-
ke conclusie te komen over de exacte 
betekenis van het rapport pakketver-
gelijking, gegeven eventuele 
relativeringen. Dat is toch iets anders 
dat het iedere keer meenemen als de 
zaak in discussie is. 

Minister Van Dijk: Maar u weet 
ongetwijfeld dat bij het regeerak-
koord is afgesproken dat in de 
berekeningen ruimte is vrijgemaakt 
om althans een aanvang te maken 
met het gevolg geven aan de 
resultaten van de pakketvergelijking 
op gedifferentieerde wijze. Dat 
verplicht ons toch om deze zaak in 
het overleg aan de orde te stellen en 
ons af te vragen wat wij met de 
studie over de pakketvergelijking 
moeten doen en in welke mate dat 
moet gebeuren. 

De heer Schut te (GPV): Dus stelt u 
in het centraal georganiseerd overleg 
de vraag aan de orde: Wat doen wij 
in de komende regeerperiode verder 
met het rapport pakketvergelijking? 

Minister Van Dijk: Ja. 

De heer Schutte (GPV): Als de 
minister deze toezegging doet, kan in 
mijn motie intrekken. Want dat was 
de bedoeling die ik met mijn motie 
had. 

De Voorzitter: Aangezien de 
motie-Schutte (19 700-VII, nr. 34) is 
ingetrokken, maakt zij geen onder-
werp van beraadslaging meer uit. 

D 
De heer Lankhorst (PPR): Voorzit-
ter! Het is mogelijk dat tussen de 

minister en mij overeenstemming 
bestaat over de inhoud van mijn 
motie, maar ik vond dat hij iets te 
gemakkelijk zei dat ze overbodig was, 
ook na het interruptiedebat dat wij 
hebben gehad. Het gaat erom dat de 
afstemming tussen de departemen-
ten zodanig moet zijn en dat de 
minister van Binnenlandse Zaken 
daarop controle moet uitoefenen, dat 
hetgeen in de overwegingen staat -
wat inderdaad is wat de minister wi l , 
wat het kabinet wil - overeind blijft, 
dat dat uitgevoerd kan worden. In die 
zin is het geen vrijblijvende zaak voor 
de verschillende departementen om 
maar iets te doen. Ik denk dat een en 
ander gecoördineerd moet plaatsvin-
den en meen dat de minister van 
Binnenlandse Zaken daarin een heel 
belangrijke rol heeft. Want anders 
zullen de algemene uitgangspunten 
wel geformuleerd, maar niet 
waargemaakt kunnen worden. Dat is 
de intentie van mijn motie. 

D 
Minister Van Dijk: Als u wilt 
meenemen wat ik bij de beantwoor-
ding in eerste termijn al heb gezegd, 
dat een centrale regie van de hele 
invulling van de afslankingsoperatie 
over de hele breedte en diepte van 
de rijksdienst niet mogelijk is, maar 
dat een groot stuk van de verant-
woordelijkheid zit bij de departemen-
ten — die moeten kiezen voor de 
beste invulling daarvan — ben ik het 
eens met de overwegingen die u in 
deze motie hebt opgenomen, 
namelijk dat gedwongen ontslagen 
zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen en dat departementale 
herplaatsing daarbij een belangrijk 
element kan en dat waar nodig 
afstemming tussen de departemen-
ten moet plaatsvinden. 

De heer Lankhorst (PPR): De 
overwegingen zijn uw overwegingen. 
Ik begrijp wel dat u het daarmee eens 
bent. 

Minister Van Dijk: Maar dan gaat u 
verder: verzoekt de regering, van het 
begin af aan planmatig te werk te 
gaan ten einde gedwongen ontslagen 
zoveel mogelijk te vermijden. 

Waar ligt nu het zwaartepunt bij 
het planmatig te werk gaan? Dat ligt 
niet centraal. Er is geen centrale 
planning van de hele operatie; die 
heb ik niet in de hand. De verant-
woordelijkheid voor de uitvoering 
wordt gelegd daar waar zij hoort te 
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liggen, namelijk bij de departements-
leiding. Wij zullen echter moeten 
bewaken wat er interdepartementaal 
gedaan wordt. Wij zullen met elkaar 
het totale sociale kader waarin het 
geheel plaatsvindt moeten afspreken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Voordat ik de 
vergadering sluit, wil ik graag de 
minister en zijn staf dank zeggen 
voor hun aanwezigheid en bijdragen 
aan deze discussie. Ik wi l ook het 
personeel van dit Huis graag danken. 
Bovenal dank ik voor de belangstel-
ling op de publieke tribune. 

Sluiting 17.56 uur. 
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